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KÚ
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NO
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OH
OO
ORP
PAH
PB
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PM2,5
PO
POH
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POH JMK

Význam
benzo(a)pyren
biologicky rozložitelný komunální odpad
biologicky rozložitelný odpad
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát
Česká republika
Český statistický úřad
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Evropské společenství
Evropská unie
Evropsky významná lokalita
Chráněná krajinná oblast
identifikační číslo
Jihomoravský kraj
Krajská hygienická stanice
komunální odpad
Krajský úřad
Ministerstvo životního prostředí
Nebezpečný odpad
Národní park
odpadové hospodářství
ostatní odpad
obec s rozšířenou působností
polyaromatické uhlovodíky
polychlorované bifenyly
prachové částice frakce 1 μm
prachové částice frakce 10 μm
prachové částice frakce 2,5 μm
ptačí oblast
Plán odpadového hospodářství
Plán odpadového hospodářství České republiky
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje
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Zkratka
PUPFL
SDO
SKO
TZL
UNESCO

Význam
pozemky určené k plnění funkce lesa
stavební a demoliční odpady
směsný komunální odpad
tuhé znečišťující látky
Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization)
ÚSES
Územní systém ekologické stability (krajiny)
ZCHÚ
zvláště chráněné území
ZPF
zemědělský půdní fond
Chemické značky a vzorce, zkratky jednotek apod. nejsou uváděny, neboť se předpokládá gramotnost čtenáře
tohoto materiálu minimálně na úrovni absolventa základní školy.
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1.1. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI KONCEPCE
1.1.1. Název organizace
Město Hodonín

1.1.2. IČ
00 28 48 91

1.1.3. Sídlo (bydliště)
Masarykovo náměstí 53/1,695 01 Hodonín

1.1.4. Jméno, příjmení, bydliště (pracoviště), telefon a E-mail oprávněného zástupce
oznamovatele
Zastoupení Města Hodonín:
zastoupený:
Mgr. Milan Lúčka, starosta města Hodonín
se sídlem:
Masarykovo náměstí 53/1,695 01 Hodonín
IČ:
00 28 48 91
DIČ:
CZ699001303, je plátcem DPH
bankovní spojení: Komerční Banka, a. s., KB Hodonín, č. ú. 424671/0100
Telefon:
518 316 111
e-mail:
podatelna@muhodonin.cz
ID datové schránky: mwvbvks
Web:
http://www.hodonin.eu
Zastoupení na základě plné moci:
ECO – Management, s.r.o.,
K Západi 2033/54, 621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 46972218
jednatel: RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
tel.: 549492857
mobil: 603217052
e-mail: hrebicek@ecomanag.cz
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1.2. OBSAH KONCEPCE
Do dokumentu „Plán odpadového hospodářství města Hodonín na období 2017 - 2026“ (dále jen „Plán
odpadového hospodářství města Hodonín“ nebo „POH Hodonín“) je promítnuta strategie města Hodonín v
oblasti odpadového hospodářství na následující desetileté období.
Struktura POH Hodonín je dána především § 44 zákona o odpadech a dalšími souvisejícími právními předpisy,
včetně prováděcích předpisů, včetně Nařízení vlády č. 352/2014 ze dne 22. prosince 2014 o Plánu odpadového
hospodářství České republiky pro období 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, a
obecně závaznou vyhláškou JMK č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část POH JMK 2016-2025.
POH Hodonín sestává z části analytické, závazné a směrné.
Obsahová struktura POH Hodonín je následující:
1 Úvod
1.1 Základní identifikační údaje města Hodonín
1.2 Všeobecné údaje
1.2.1 Základní informace o působnosti, struktuře a obsahu POH JMK
1.2.2 Stručná územní charakteristika města Hodonín
1.2.3 Demografická a sociální charakteristika města Hodonín
2 Analytická část
2.1 Datové zdroje
2.2 Rozdělení komunálních odpadů a způsobů nakládání
2.2.1 Rozdělení odpadů na zájmové toky
2.2.2 Rozdělení nakládání na hlavní způsoby nakládání s KO
2.3 Posouzení druhů, množství a zdroje vznikajících komunálních odpadů
2.3.1 Odpady celkem
2.3.2 Nebezpečné druhy odpadů v komunálním odpadu
2.3.3 Komunální odpady
2.3.4 Směsný komunální odpad
2.3.5 Biologicky rozložitelné komunální odpady
2.3.6 Obalové odpady
2.3.7 Materiálově využitelné složky z tříděného sběru komunálního odpadu
2.3.8 Papír z tříděného sběru
2.3.9 Plast z tříděného sběru
2.3.10 Sklo z tříděného sběru
2.3.11 Kovy z tříděného sběru
2.3.12 Stavební a demoliční odpady
2.3.13 Odpadní elektrická a elektronická zařízení
2.3.14 Odpadní oleje
2.4 Vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s odpady na území města Hodonín
2.4.1 Základní strategie odpadového hospodářství města Hodonín
2.4.2 Plán odpadového hospodářství města Hodonín 2005-2014
2.4.3 Stávající systémy sběru a nakládání s odpady na území města Hodonín
2.5 Posouzení nezbytných změn a doplnění obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady
3 Závazná část
1. Úvod
2. Cíle a opatření pro nakládání s vybranými druhy odpadů
2.1 Nakládání s komunálními odpady, zejména směsným komunálním odpadem a biologicky rozložitelnými
komunálními odpady
2.1.1 Komunální odpad
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2.1.2 Směsný komunální odpad
2.1.3 Živnostenské odpady
2.1.4 Biologicky rozložitelné komunální odpady
2.2 Obaly a obalové odpady
2.3 Nakládání s nebezpečnými komunálními odpady
2.4 Nakládání se stavebními a demoličními odpady
2.5 Nakládání s výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru
2.5.1 Odpadní elektrozařízení pocházející z domácností
2.5.2 Odpadní baterie a akumulátory
2.5.3 Odpadní pneumatiky
2.6 Systém sběru odpadů
3. Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž
vlastník není znám nebo zanikl
4. Předcházení vzniku odpadů města Hodonín
5. Přehled cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství města Hodonín
6. Odpovědnost za plnění Plánu odpadového hospodářství města Hodonín a zabezpečení kontroly plnění a
změny Plánu odpadového hospodářství města Hodonín
7. Soustava indikátorů odpadového hospodářství města Hodonín
7.1 Přehled základních indikátorů k hodnocení stavu odpadového hospodářství města Hodonín
8. Plánovaná opatření pro předcházení vzniku, snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních vlivů na
životní prostředí vyplývajících z provedení koncepce
4 Směrná část
1. Návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady
1.1 Prevence vzniku odpadů
1.2 Třídění, sběr a svoz odpadu.
1.3 Zařízení k využití a/nebo k odstranění.
1.4 Prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů.
1.5 Relevantní záměry podpory z veřejných zdrojů.
2. Obecná kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH města Hodonín zpracován
2.1 Kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů
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1.3. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA, PRINCIPY A POSTUPY ŘEŠENÍ
POH Hodonín je zpracován na základě obecně závazné vyhlášky JMK č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část POH JMK
2016-2025 a která zajišťuje plnění požadavků § 44 zákona o odpadech a dalších souvisejících právních předpisů, včetně
prováděcích předpisů, včetně Nařízení vlády č. 352/2014 ze dne 22. prosince 2014 o Plánu odpadového hospodářství České
republiky pro období 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.
Plán odpadového hospodářství města Hodonín stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle, zásady a opatření pro
nakládání s odpady na katastrálním území města Hodonín (dále jen „Hodonín“ nebo „město“).
•
•
•

•

Plán odpadového hospodářství města Hodonín stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle, zásady a opatření
pro nakládání s odpady na katastrálním území města Hodonín (dále jen „Hodonín“ nebo „město“).
POH Hodonín se vztahuje na nakládání se všemi komunálními odpady skupiny 20 a 1510 Katalogu odpadů (dále jen
„katalog“).
Závaznou část POH Hodonín a její změnu schválí Zastupitelstvo města Hodonína. Závazná část POH Hodonín je
závazným podkladem pro činnost města v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracování územně
plánovací dokumentace města.
POH Hodonín je zpracován na dobu 10 let tj. období 2017 až 2026, a bude změněn bezprostředně po každé zásadní
změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován.

Konkrétní postupy, které jsou předmětem řešení POH Hodonín, vycházejí z vyhodnocení stavu odpadového hospodářství
města uvedeného v analytické části.
Vyhodnocení bylo provedeno z dostupných databázových zdrojů týkajících se odpadového hospodářství na území města.
Základním datovým zdrojem použitým pro zpracování POH města Hodonín je elektronická databáze zpracovaných hlášení o
produkci a nakládání s odpady za období let 2009–2015.Použitá data odpovídají údajům z Informačního systému
odpadového hospodářství (dále jen „ISOH“), který shromažďuje primární údaje o produkci a nakládání s odpady v ČR,
ohlašované na základě zákonné povinnosti evidence odpadů a jsou navíc v jednotlivých letech kontrolována na přítomnost
chybných a odlehlých hodnot a neodevzdaných hlášení ze strany tzv. „hříšníků“, tj. původců, kteří v daném roce nesplnili
svoji zákonnou povinnost podat hlášení. Databázi ISOH pro MŽP spravuje CENIA, česká informační agentura životního
prostředí (dále jen „CENIA“). Dále pak data z ročních hlášení autorizované společnosti EKO-KOM a data o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města
Hodonína od městského úřadu v Hodoníně.
Pro komplexní analýzu a vyhodnocení stavu odpadového hospodářství v Hodoníně byly rovněž využity další datové zdroje
(Českého statistického úřadu, RISY Ministerstva pro místní rozvoj, koncepčních dokumentů města Hodonín, Portálu JMK a
dalších), zejména Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady včetně jejich povolených odpadů které nakládají
1
s odpady ve městě Hodoníně a které vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje , (dále Seznam oprávněných osob), který je
aktualizován průběžně pracovníky odboru životního prostředí KÚ JMK.
Údaje o stavu odpadového hospodářství na území města, jeho dosavadním vývoji a trendech se staly základem pro
formulaci závazné části POH. V závazné části jsou formulovány základní principy pro nakládání s odpady na území města.
Cíle, zásady a opatření vytyčené v POH města jsou navrženy tak, aby podporovaly hierarchii nakládání s odpady
definovanou zákonem o odpadech a stanovily dlouhodobou strategii rozvoje odpadového hospodářství města.
Strategické cíle odpadového hospodářství ČR na období 2015-2024 vytyčené v POH ČR a strategické cíle POH JMK a města
Hodonín vytyčené na období 2017-2026 jsou:
1.
2.
3.
4.

Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce komunálních odpadů.
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku komunálních odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.
Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.

Pro prosazení a možnost realizace principů a cílů uvedených v závazné části slouží soustava nástrojů uvedených ve směrné
části POH. Jako nástroj zpětné vazby pro možnost sledování stavu odpadového hospodářství města a vyhodnocování plnění
stanovených cílů zde slouží soustava indikátorů. Směrná část Plánu odpadového hospodářství města Hodonín obsahuje:
a) návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady:
1

http://www.kr-jihomoravsky.cz/websouhlasy/
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Při výběru projektů na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady budou zvažovány aspekty, týkající se
přímo životního prostředí a veřejného zdraví uvedené v kapitole 2.1. POH. V této kapitole je provedeno posouzení záměrů
na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru a svozu odpadů, a to s ohledem na plnění stanovených cílů POH
Hodonín vztažené na nejdůležitější odpadové toky dle Závazné části POH Hodonín a stanoveny zásady pro:
a)
Prevenci vzniku odpadu.
b)
Třídění, sběr a svoz odpadu.
c)
Zařízení k využití a/nebo k odstranění.
d)
Prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů.
e)
Relevantní záměry podpory z veřejných zdrojů.
b) kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH města Hodonín zpracován:
POH Hodonín byl vypracován v souladu s POH JMK na základě splnění následujících podmínek:
a) Stabilita právního prostředí v oblastech ovlivňujících odpadové hospodářství.
b) Stabilita ekonomického prostředí na světové i národní úrovni.
c) Připravenost řešit krizové stavy a živelné pohromy na území města Hodonín.
d) Odpovědnost města Hodonín za vytyčené cíle a opatření POH Hodonín, jež povedou ke zvýšené odpovědnosti
populace za životní prostředí a zdraví lidí na území města Hodonín.
POH Hodonín byl vypracován na základě specifických podmínek identifikovaných v jeho analytické části ve kapitole 2.4
Vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s odpady na území města Hodonín.
Město Hodonín bude každoročně vyhodnocovat pomocí soustavy indikátorů plnění cílů POH Hodonín a na vyžádání je
poskytne orgánu státní správy a zároveň zprávu zveřejní na portálu veřejné správy. Zpráva bude obsahovat vyhodnocení
vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví.
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1.4. CÍLE A DALŠÍ PRINCIPY ŘEŠENÍ POH HODONÍN
1.4.1. Charakteristika normativních opatření POH Hodonín a strategické cíle
Závazná část POH Hodonín obsahuje v souladu se zákonem 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje
(POH JMK) a stanoví cíle a opatření k jejich dosažení v rámci systému nakládání s odpady města Hodonín a
soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů POH Hodonín pro:
a) nakládání s komunálními odpady, zejména směsným komunálním odpadem a biologicky rozložitelnými
komunálními odpady,
b) nakládání s obalovými odpady,
c) nebezpečnými složkami komunálních odpadů,
d) nakládání se stavebními odpady, pokud město Hodonín stanovilo obecní systém nakládání se stavebním
odpadem,
e) nakládání s výrobky s ukončenou životností a vybranými odpady podle části čtvrté zákona o odpadech v
případě, že provozuje místo zpětného odběru v rámci spolupráce s povinnými osobami,
f) přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování komunálních 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.
Závazná část POH města Hodonín je závazným podkladem a pro činnost Města Hodonín v OH a pro rozhodovací
a jiné činnosti příslušných odborů městského úřadu města Hodonín v oblasti odpadového hospodářství.
Závazná část reflektuje Strategii a vytyčené priority rozvoje odpadového hospodářství ČR v POH ČR a POH JMK,
jejich cíle, zásady, opatření a příslušné indikátory pro období 2015-2024, které zohledňují politiku životního
prostředí ČR, evropské závazky ČR a potřeby současného odpadového hospodářství v městě Hodonín a JMK.
Závazná část POH Hodonín, je založena na principu dodržování hierarchie nakládání s odpady.
Strategické cíle odpadového hospodářství ČR na období 2015-2024 vytyčené v POH ČR a strategické cíle POH
JMK vytyčené na období 2016-2025 a města Hodonín vytyčené na období 2017-2026 jsou:
1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce komunálních odpadů.
2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku komunálních odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a
životní prostředí.
3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.

1.4.2. Zásady pro nakládání s odpady
V zájmu splnění strategických cílů odpadové politiky ČR vyjádřených v POH ČR a následně v POH JMK je nutno
přijmout v městě Hodonín následující zásady pro nakládání s odpady:
1) Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění „Programu předcházení vzniku odpadů ČR“, „Programu
předcházení vniku odpadů JMK“ a dalšími opatřeními podporujícími omezování vzniku odpadů.
2) 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.
3) Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako zdroje surovin, kterými jsou
nahrazovány primární přírodní suroviny.
4) Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu.
5) Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů.
6) Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů.
7) 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.
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8) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady reflektovat zásadu předběžné opatrnosti a předcházet
nepříznivým vlivům nakládání s odpady na lidské zdraví a životní prostředí.
9) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zohlednit zásadu udržitelnosti včetně technické
proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti.
10) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zajistit ochranu zdrojů surovin, životního prostředí, lidského
zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady.
11) Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci města Hodonín musí vytvářet komplexní celek zaručující co
nejmenší negativní vlivy na životní prostředí a vysokou ochranu lidského zdraví.

1.4.3. Cíle POH Hodonín
V následující tabulce jsou přehledně uvedeny cíle POH Hodonín, rozdělené na:
•

strategické cíle,

•

hlavní cíle,

•

dílčí cíle.

Tabulka 1: Přehled cílů POH Hodonín
Umístění
Pořav kapitole
Definice cíle
dové číslo Záv. části
POH Hodonín
1.
1
Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce komunálních odpadů.
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku komunálních odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví
2.
1
a životní prostředí.
3.
1
Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
4.
1
Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.
5.
2.1.1
Nadále podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů.
Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a
recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako jsou papír, plast, kov, sklo, pocházejících z
6.
2.1.1
domácností, případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto odpady podobné odpadům z
domácností.
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a
7.
2.1.2
biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v
souladu s platnou legislativou.
Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky
8.
2.1.4
tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnosti z celkového množství biologicky
rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995.
9.
2.3.
Snižovat měrnou produkci nebezpečných komunálních odpadů.
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými komunálními odpady na lidské
10.
2.3
zdraví a životní prostředí.
Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru
recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů ve městě Hodonín pro jejich
materiálové využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou
11.
2.4
legislativou týkající se stavebního a demoličního odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě
se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04
(zemina a kamení).
12.
2.5.1
Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení.
13.
2.5.2
Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů.
14.
2.5.3
Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřený a efektivní systém svozu a sběru odpadů na území
15.
2.6
města Hodonín.
16.
3
Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.
Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady jejichž
17.
3
vlastník není znám nebo zanikl.
V návaznosti na Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2011 – 2020 JMK a ČR
zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně podpory zavedení problematiky
18.
4
předcházení vzniku odpadů do školních osnov a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit
související s ochranou a tvorbou životního prostředí.
19.
4
Zajistit účinné zapojení veřejné správy města Hodonín na všech úrovních do problematiky
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Strategický
Strategický
Strategický
Strategický
Hlavní cíl
Hlavní cíl

Hlavní cíl

Hlavní cíl
Hlavní cíl
Hlavní cíl

Hlavní cíl

Hlavní cíl
Hlavní cíl
Hlavní cíl
Hlavní cíl
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Dílčí cíl
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Definice cíle
předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu veřejné
správy města Hodonín.
Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálního odpadu a následnému
snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů.
Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování
životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů.
Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů v aktivitách a
činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků.

Typ cíle

Dílčí cíl
Dílčí cíl
Dílčí cíl

1.4.5. Záměry na potřebná opatření a zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru a
svozu odpadů
Při výběru projektů na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady budou zvažovány aspekty,
týkající se přímo životního prostředí a veřejného zdraví uvedené v kapitole 1.4.5.3.
Dále je uveden výčet záměrů, které nejúžeji souvisejí s problematikou přímých vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví. Při výběru projektů na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady budou
zvažovány aspekty, týkající se přímo životního prostředí a veřejného zdraví.

1.4.5.1. Zařízení k využití a/nebo k odstranění
Město Hodonín neprovozuje žádné zařízení pro využití a/nebo odstranění komunálního odpadu. Sběr a svoz
jednotlivých složek komunálního odpadu (zejména SKO, BORP, BRKO, papíru, plastu, skla, kovů,
velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu, stavebního a demoličního odpadu atd.) na zařízení k jejich
využití a/nebo odstranění zabezpečuje na základě smlouvy a vlastnického vztahu s městem Hodonín společnost
TESPRA Hodonín s.r.o. V návaznosti na Závaznou část POH města Hodonín je třeba realizovat ve spolupráci se
společností TESPRA Hodonín s.r.o. následující opatření:
a) Podporovat energetické využití SKO.
b) Postupně omezit skládkování SKO do roku 2024 a od roku 2024 přestat tento odpad skládkovat.
c) Průběžně podporovat a kontrolovat zavedený sběr BORP společností TESPRA Hodonín s.r.o. ve městě
Hodonín a optimalizaci svozových tras a logistiky sběru BORP k využití stávajících zpracovatelských
kapacit kompostárny v Těmicích.
d) Průběžně podporovat a kontrolovat zavedený sběr materiálově využitelných složek KO (zejména papíru,
plastů, skla a kovů) a jejich materiálové využití ve spolupráci se společností TESPRA Hodonín s.r.o. tak, aby
se dosahovalo cílů stanovených pro KO v Závazné části POH města Hodonín.
e) Průběžně podporovat a kontrolovat zavedený sběr stavebních a demoličních odpadů společností TESPRA
Hodonín s.r.o. a jejich materiálové využití na recyklační ploše na skládce v Hraničky Mutěnicích tak, aby se
v budoucnu dosahovalo cílů stanovených pro SDO v Závazné části POH města Hodonín.

1.4.5.2. Třídění, sběr a svoz odpadu.
Město Hodonín ve spolupráci se svozovou společností TESPRA Hodonín s.r.o. zajistí osvětu a informovanost
občanů v rámci podpory třídění, sběru a svozu jednotlivých složek komunálních odpadů ve městě Hodonín
(zejména SKO, BORP, BRKO, papíru, plastu, skla, kovů, velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu,
stavebního a demoličního odpadu, textilního odpadu atd.) v návaznosti na Závaznou část POH Hodonín a
k tomu bude realizovat zejména následující opatření:
a)

Informovat 1x za rok občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o
možnostech třídění jednotlivých složek KO, způsobech a rozsahu odděleného sběru a svozu jednotlivých
složek KO a využití sběrného dvora svozové společnosti TESPRA Hodonín s.r.o. a využít k tomu webovou
1
stránku města Hodonín .
b) Udržovat stávající síť sběrných nádob na tříděný odpad, případně ji rozšiřovat ve spolupráci se svozovou
společností TESPRA Hodonín s.r.o. ve vybraných lokalitách tak, aby na základě doporučení autorizované
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obalové společnosti (AOS) EKO-KOM bylo max. 250 obyvatel na jedno sběrné místo, docházková
vzdálenost max. 150 m, a každé nově vzniklé sběrné místo vybavit nádobami na papír, plast, sklo případně
nápojové kartony. Vzdálenost bude mnohem menší v části města se sídlištní zástavbou než ve čtvrti
tvořené rodinnými domky.
c) Ve spolupráci se společností TESPRA Hodonín s.r.o. nechat důsledně vybavovat sběrné nádoby názornými
popiskami, na co jsou přesně určeny a informace (opakovaně) zveřejňovat na webové stránce města1.
d) Podporovat přemístění a výstavbu sběrného dvora a dotřiďovací linky se zvýšenou kapacitou na cca 15000
t/rok na vhodnějším místě ve městě Hodoníně s minimálními environmentálními a zdraví obyvatel
ohrožujícími dopady. Při výstavbě sběrného dvora a dotřiďovací linky a po jejich uvedení do provozu
důsledně dodržovat příslušné právní předpisy včetně:
• zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v
platném znění).
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
• vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými
činiteli
• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
e) Podporovat možnost vybudování překladiště a vytvoření environmentálně příznivějších systémů svozu
odpadů (například s možností využití železniční přepravy, kontejnerové přepravy apod.). V případě
realizace tohoto záměru důsledně dodržovat příslušné právní předpisy, viz bod d).
f) Ve spolupráci se společností TESPRA Hodonín s.r.o. průběžně vyhodnocovat četnost svozu jednotlivých
složek KO a v případě potřeby ji zefektivnit. Dále sledovat kapacitní vytížení sběrných nádob a sběrného
dvora a v případě potřeby je nechat dovybavit pro jednotlivé složky KO ve spolupráci se společností TESPRA
Hodonín s.r.o.
g) Průběžně spolupracovat s AOS EKO-KOM (odměny za sběr obalové složky, zápůjčka kontejnerů apod.) a s
kolektivními systémy (ASEKOL, Elektrowin, EKOLAMP atd.) výrobků s ukončenou životností a s režimem
zpětného odběru a zorganizovat s nimi osvětovou kampaň zaměřenou na podporu kvality sběru a třídění
obalů a těchto výrobků s ukončenou životností.
h) Kontrolovat odborné nakládání a bezpečnou manipulaci s nebezpečným odpadem u obsluhy na sběrném
dvoře společnosti TESPRA Hodonín s.r.o., a tím snižovat riziko s ohledem na ochranu zdraví lidí a životního
prostředí.

1.4.5.3. Kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná
z veřejných zdrojů
Město Hodonín stanovuje následující kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady
podporovaná z veřejných zdrojů:
a)

Podporovat výstavbu zařízení a systémy sběru, třídění a svozu odpadů (nového sběrného dvora a
dotřiďovací linky) , u kterých bude ekonomicky a technicky prokázána účelnost jejich provozování na
regionální úrovni, vzhledem k přiměřenosti stávající sítě zařízení a v souladu s POH JMK.
b) Podporovat projekty tam, kde návrh nového zařízení bude v souladu s legislativními, technickými
požadavky a nejlepšími dostupnými technikami a kde bude záruka odborného provozování dané
technologie.
c) Doporučovat zařízení odpovídající svou kapacitou regionálnímu významu, která budou platnou součástí
systému nakládání s odpady JMK. Navrhovaná kapacita zařízení musí odpovídat potenciálu uvažovaného
regionu ve vazbě na reálné kapacity již schválených a provozovaných zařízení (nevyhodnocovat pouze na
základě povolených kapacit, ale na základě reálných kapacit pro jednotlivé toky odpadů a komodity).
d) Upřednostňovat technologie a zařízení umístěná do stávajících areálů zařízení k nakládání s odpady,
pokud mají vhodné podmínky pro jejich rozšiřování.
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.
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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 výběru projektů stanovit jako neopominutelné kritérium požadavky na co nejvyšší zohlednění
požadavků ochrany přírody a krajiny, ochrany lidského zdraví.
h) Při výběru projektů budou zvažovány následující aspekty:
a) Snížení emisí hlavních znečišťujících látek spojených s danou činností.
b) Snížení emisí skleníkových plynů.
c) Snížení emisí prioritních nebezpečných látek spojených s danou činností.
d) Využívání nejlepších dostupných technik definované v BREF dokumentech.
e) Úspory energie.
f) Úspory spotřeby surovin.
g) Využívání obnovitelných či druhotných zdrojů surovin.
h) Zvýšení rozlohy zastavěných ploch (negativní aspekt).
i) Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa či půdy zemědělského půdního fondu první, popřípadě
druhé třídy ochrany (negativní aspekt).
j) Zahrnutí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
k) Snížení zdravotních rizik.
l) Odstraňování starých ekologických zátěží a rizik.

1.4.6. Cíle Programu předcházení vzniku odpadů v Hodoníně
Prevence v odpadovém hospodářství ve městě Hodonín bude směřovat jak ke snižování množství vznikajících
komunálních 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 komunitní kompostování, opětovné
využití výrobků a příprava k němu. Cíle a opatření v předcházení vzniku odpadů ve městě Hodonín jsou
zaměřeny obecně na prevenci vzniku odpadů se zdůrazněním prevence u vybraných toků KO.
Hlavní přínosy lze očekávat v oblasti zabezpečení dostupných informací na různých úrovních, zvýšení povědomí
o problematice, zvýšení pocitu vlastní zodpovědnosti, reálného prosazování opatření jak u občanů tak institucí
v oblasti prevence vzniku odpadů.
Cíle:
a) V návaznosti na Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2011 – 2020 JMK a ČR
zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně podpory zavedení problematiky
předcházení vzniku odpadů do školních osnov a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit
související s ochranou a tvorbou životního prostředí.
b) Zajistit účinné zapojení veřejné správy města Hodonín na všech úrovních do problematiky předcházení
vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu veřejné správy města
Hodonín.
c) Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů
a jejímu následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů.
d) Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti
a opětovného používání výrobků a materiálů.
e) Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky předcházení
vzniku odpadů
v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků.
Opatření:
a) Vytvořit a zajistit kontinuální provoz volně přístupné informační základny o problematice předcházení
vzniku odpadů na všech úrovních města Hodonín. Vypracovat a volně propagovat příručku pro občany,
jak předcházet vzniku odpadů (se zaměřením na komunální odpad a jeho jednotlivé složky).
b) Zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství zpětně
odebraných oděvů, textilu, obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, koberců, nářadí a dalších
znovupoužitelných výrobků. Veřejně propagovat činnosti neziskových organizací zpětně odebírajících
výrobky k opětovnému použití a podobných subjektů a zajistit vytvoření interaktivní veřejně přístupné sítě
(mapy) těchto organizací a středisek.
c) Zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství zpětně
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odebraných elektrických a elektronických zařízení a za účelem snižování produkce odpadů z těchto
výrobků.
d) Zajišťovat šíření informací a osvětových programů zaměřených na snížení produkce odpadů z potravin.
e) Zajistit informační a vzdělávací podporu problematiky předcházení vzniku odpadů na všech úrovních
územní samosprávy města Hodonín s ohledem na stabilizaci produkce a postupné snižování produkce
komunálních odpadů.
f) Zajišťovat šíření informací a osvětových programů zaměřených předcházení vzniku odpadů ze stavebnictví
pro občany
g) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi kompostování biologicky rozložitelných odpadů u
fyzických osob.

1.4.7. Odpovědnost za plnění Plánu odpadového hospodářství města Hodonín a
zabezpečení kontroly plnění a změny Plánu odpadového hospodářství města Hodonín
a)

Město Hodonín průběžně kontroluje vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s
nimi a naplňování stanovených cílů a opatření v POH města Hodonín.
b) Město Hodonín bude průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s komunálními odpady
včetně obalové složky, nakládání se směsným komunálním odpadem, systém tříděného sběru odpadů,
systém nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady, systém nakládání se stavebními
odpady
a
výrobky
s
ukončenou
životností
pocházející
od
občanů
obce
a zapojených subjektů. V rámci tohoto vyhodnocování budou posouzeny kapacitní možnosti systému
nakládání s odpady a s výrobky s ukončenou životností a navržena opatření k jeho zlepšení. Město
Hodonín rovněž vyhodnocuje naplňování opatření z kapitoly č. 4 Předcházení vzniku odpadů ve městě
Hodonín, které je součástí plánu odpadového hospodářství města Hodonín.
c) Město Hodonín využije všechny dostupné nástroje a prostředky k zajištění plnění POH města Hodonín.
d) Město Hodonín bude každoročně vyhodnocovat pomocí soustavy indikátorů plnění cílů POH Hodonín a
na vyžádání je poskytne orgánu státní správy a zároveň zprávu zveřejní na portálu veřejné správy.
e) POH Hodonín bude změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován
v souladu s platnou legislativou.
f) Závazná část plánu odpadového hospodářství města Hodonín je závazným podkladem pro jeho činnosti
v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracovávání územně plánovací dokumentace
města.
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1.5. VZTAH POH HODONÍN K JINÝM KONCEPCÍM
1.5.1. Relevantní evropské strategie
U požadavků týkajících se souladu koncepce POH Hodonín s jinými koncepcemi na mezinárodní úrovni byla část
týkající se mezinárodních koncepcí redukována. K volbě tohoto řešení bylo přistoupeno z toho důvodu, že POH
Hodonín úzce váže na POH JMK a jeho prostřednictvím pak dále na POH ČR, tak, jak je to ostatně stanoveno i
obecně závazným právním předpisem. Proto se POH Hodonín nemůže při volbě svých zejména strategických a
hlavních cílů odchylovat od koncepce POH JMK, která byla posouzena ve všech aspektech i ve vztahu
k mezinárodním a národním koncepcím.
Samotný POH JMK, který je prioritním dokumentem pro zpracování POH Hodonín, byl zpracován tak, že
priority, zásady, opatření i cíle POH JMK jsou v souladu s relevantními evropskými strategiemi v oblasti
odpadového hospodářství. Jednalo se zejména o dokumenty Evropské komise a parlamentu:
• Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů - Evropa účinněji využívající zdroje – stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 –
COM(2011) 21 final;
• Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU o všeobecném akčním programu Unie
pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“ - 7. Akční plán
pro životní prostředí;
• Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů – Směrem k oběhovému hospodářství: Program nulového odpadu pro Evropu COM(2014) 398 final;
• Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o
odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách
odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a
akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních - COM(2014) 397 final;
• COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ex-post evaluation of Five Waste Stream Directives
Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council
reviewing the targets in Directives 2008/98/EC on waste, 94/62/EC on packaging and packaging waste,
and 1999/31/EC on the landfill of waste, amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles,
2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EC on
waste electrical and electronic equipment;
• Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů – Příležitosti k účinnému využívání zdrojů ve stavebním sektoru – COM(2014) 445
final;
• Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů – Iniciativa zeleného zaměstnávání - COM(2014) 446 final;
Při zpracování POH JMK se vycházelo z toho, že POH JMK bude platný v době, kdy již EU bude mít novou
rámcovou politiku nakládání s odpady (Circular economy package - CEP), novou rámcovou směrnici o odpadech
a ČR bude mít nový zákon o odpadech. Proto se v Závazné i Směrné části POH JMK, prioritách, strategických a
hlavních cílech a navazujících opatření klade zvýšený důraz na využívání odpadů jako surovin a to především
formou recyklace hlavních toků odpadů (např. KO, SDO apod.) a jsou reflektovány schválené evropské i české
politiky v OH a s předstihem reagováno na tento vývoj v oběhovém hospodářství.
Závazná a směrná část POH JMK, včetně strategických cílů POH JMK směřují k naplňování „Plánu pro Evropu
účinněji využívající zdroje“, ze dne 20. září 2011, kde se zohledňuje cíl „Energetické využití odpadů je omezeno
pouze na nerecyklovatelné suroviny, skládkování je virtuálně eliminováno a vysoká kvalita recyklace je
zajištěna.“ a Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 o Evropě účinněji využívající zdroje č.
2011/2068 (INI).
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1.5.2. Relevantní národní koncepce
Pokud se týká koncepcí na úrovni ČR a Jihomoravského kraje, zde je situace obdobná jako v případe koncepcí
mezinárodních. Prioritním dokumentem pro zpracování POH Hodonín je POH Jihomoravského kraje, který byl
zpracován tak, že úzce váže na POH ČR, tak, jak je to ostatně stanoveno i obecně závazným právním
předpisem. Proto se POH JMK nemůže při volbě svých zejména strategických a hlavních cílů odchylovat od
koncepce POH ČR, která byla posouzena ve všech aspektech i ve vztahu k národním koncepcím.
Plán odpadového hospodářství JMK, zejména jeho Závazná a Směrná část byl vypracován v souladu s výše
uvedenými relevantními národními koncepcemi ČR, tj. 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; Program předcházení vzniku odpadů, Plán odpadového
hospodářství ČR; Státní energetickou koncepci; Surovinová politiku v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů a
Politika druhotných surovin.

1.5.3. Koncepce Jihomoravského kraje
Do náplně POH Hodonín, který, jak je již uvedeno v předchozích kapitolách, vychází ze zásad POH JMK 2016 2025, byly využity zejména údaje ze Závazné a Směrné části POH JMK. POH JMK je tak základní koncepcí v rámci
působnosti Jihomoravského kraje, využitou při zpracování POH Hodonín.
Při zpracování POH JMK byly využity a zohledněny následující dokumenty a koncepce JMK, které do něho byly
relevantně zapracovány :
•

Program rozvoje Jihomoravského kraje;

•

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020;

•

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020;

•

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje na léta 2011-2020;

•

Vyhodnocení Plnění plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje za jednotlivé roky 2009-2013;

•

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, schválený dne 17. 6. 2004 na 26. zasedání
Zastupitelstva JMK - usnesení č. 1095/04/Z 26 (závazná část POH JMK byla vyhlášena vyhláškou JMK viz
Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, částka č. 16, vyhláška č. 309/2004, kterou se vyhlašuje
závazná část POH JMK);

•

Aktualizace integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje;

•

Aktualizovaná Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje – 2008.

•

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje, aktualizace 2013

•

Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje

Kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými záměry se v přímé návaznosti nepředpokládá, a to
zejména z toho důvodu, že zpracování POH JMK bylo koordinováno s požadavky provázanosti relevantních
výstupů a závěrů výše uvedených dotčených koncepcí.
POH JMK jakožto koncepce vytváří předpoklady pro správnou funkci odpadového hospodářství kraje
v návaznosti na požadavky POH ČR v jeho aktuální podobě. Příslušné konkrétní záměry, které vyplynou
z uplatnění závazné části POH, budou podrobeny příslušným řízením podle obecně závazných předpisů
v závislosti na charakteru záměru (proces posuzování vlivů na životní prostředí, řízení podle stavebního zákona).
V rámci těchto řízení bude rovněž posuzována vazba na jiné záměry a způsob využití dotčeného území.

21

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Města Hodonín 2017-2026

verze 1
březen 2017

1.5.4. Koncepce města Hodonín
Město Hodonín má zpracovány následující koncepční materiály, které mají nebo by mohly mít vztah k Plánu
odpadového hospodářství:
1.
2.

3.
4.
5.

Územní plán města Hodonín září 2014 + 2 změny
Obecně závazná vyhláška č. 8/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na
území města Hodonína 6/2012.
Strategický plán rozvoje města 2017 – 2022.
Deklarace projektu Zdravé město Hodonín 6/2002 + Přehled organizovaných akcí v roce 2016.
Školství ve městě Hodoníně v letech 2004 – 2011, současný stav a koncepční záměry do roku 2020
12/2011.

Z pohledu vztahu k problematice nakládání s odpady je nejdůležitějším dokumentem územní plán, který přímo
vytyčuje plochy, kde je přípustné budovat zařízení pro nakládání s odpadem a stanovuje zásady pro využití
ploch tak, aby docházelo k minimalizaci vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí.
Praktické nakládání s odpady, které jsou v režii města, pak upravuje příslušná vyhláška citovaná pod č. 2.
Další uváděné koncepce se vztahují k problematice životního prostředí spíše jako k celku, a to vždy na úrovni
svého zaměření. Dokument č. 5 je v této oblasti nejobecnější a zde se otevírá prostor pro další práci při
formování vztahu školní generace k životnímu prostředí jako celku a ke správnému nakládání s odpady zvlášť.
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2. INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ A JEHO
PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE
2.1. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
2.1.1. Vymezení dotčeného území
Plán odpadového hospodářství města Hodonín stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle, zásady a opatření pro
nakládání s odpady na katastrálním území města Hodonín (dále jen „Hodonín“ nebo „město“).
Město Hodonín má asi 25 000 obyvatel. Město Hodonín se nachází na 48°50' severní šířky a 17°7' východní délky. Město
2
leží na řece Moravě v nadmořské výšce 167 m n. m.. Hodonín má rozlohu 63,05 km a leží cca 70 km jihovýchodně od Brna
při hranici se Slovenskem.

Obrázek 1: Katastr města Hodonín

Hranice CHKO
Bílé Karpaty
(Sudoměřice)

2.1.2. Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být koncepcí
ovlivněny
POH řeší v zásadě nakládání s odpady na katastrálním území města Hodonín.
Interakce se sousedícími územími jiných států (Slovensko) se nepředpokládá.

2.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Poznámka:
V řadě případů nelze při charakterizaci jednotlivých prvků životního prostředí vytrhávat ze souvislostí pouze
území katastru města. Proto je tam, kde je to účelné, provedena charakteristika vztahující se k celému území
ORP, i když předkládaný POH se vztahuje pouze k samotnému městu v rozsahu jeho katastru.
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2.2.1. Charakteristika území
Hodonín leží na pravém břehu Moravy, u státních hranic se Slovenskem. Město bývalo významným hraničním
přechodem mezi oběma samostatnými republikami. Hodonín má dlouholetou kulturní, podnikatelskou a
sportovní tradici. První zmínka o Hodonínu se datuje od momentu, kdy Jan Jindřich, markrabě moravský,
potvrdil privilegium královny Konstancie Hodonínským z roku 1228.
Správní území ORP Hodonín se nenachází v žádné rozvojové oblasti, avšak jím prochází rozvojová osa OS11 –
Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav – hranice ČR/Rakousko. Jedná se o území ovlivněné
připravovanou dálnici D55 v úseku Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav, železničními tratěmi č. 270 v úseku
Lipník nad Bečvou – Přerov (III. tranzitní železniční koridor), č. 330 Přerov - Břeclav (II. tranzitní železniční
koridor) a spolupůsobením center Přerov, Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Hodonín a Břeclav.
Správním obvodem ORP Hodonín prochází také železniční větev VIB. Transevropského multimodálního
koridoru, který sleduje trasu koridoru konvenční železniční dopravy. Naopak nevede zde žádný koridor
vysokorychlostní železniční dopravy, ani žádný další koridor konvenční dopravy železniční.
Rozvoj silniční dopravy je zde významným tématem, neboť jím prochází koridor republikového významu dálnice
D55, který je vymezen v úsecích Olomouc – Přerov a dále Napajedla – Uherské Hradiště – Hodonín – Břeclav.
Hlavními úkoly byla řešení územních souvislostí upřesněného koridoru D55 s cílem minimalizovat negativní vliv
na ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví.
Do širšího správního obvodu Hodonína zasahuje na východě území CHKO Bílé Karpaty, která však má na zbytek
území zanedbatelný vliv. Tato CHKO je zároveň i biosférickou rezervací UNESCO. Podél toku řeky Moravy se
rozkládají dva přírodní parky – Strážnické Pomoraví a Mikulčický luh, zahrnují v sobě zbytky lužních lesů. Velká
část území je pokryta evropsky významnými lokalitami NATURA 2000.
Západní hranice CHKO prochází Sudoměřicemi ve vzdálenosti cca 5.8 km od hranic katastru města, pro který je
řešen předkládaný POH. Uvedené velkoplošné chráněná území nezasahuje do katastru města Hodonína, tudíž
se ho problematika řešení této koncepce nedotýká. Přírodní park Mikulčický luh zasahuje malou částí do
samého jižního cípu katastrálního území Hodonína, bez zástavby. Území přírodního parku Strážnické Pomoraví
do katastru města nezasahuje. Území NATURA 2000 (zejména Hodonínská Dúbrava) zasahují do nezastavěných
částí katastru města.
V katastru města Hodonín se nacházejí lázně Hodonín s vlastním přírodním léčivým zdrojem, a to rozsáhlými
zdroji jodobromové solanky, nacházejícími se v nedalekém okolí. Kromě nízké mineralizace vyniká tato jodová
voda vysokým obsahem jodu a svým složením patří mezi nejkvalitnější jodové vody v Evropě.
Lázně Hodonín poskytují cílenou léčebnou a rehabilitační péči s více než třicetiletou tradicí. Vysoká úroveň
služeb a léčby je dosažena nejen přírodním léčivým zdrojem, ale také profesionalitou a kvalitou personálu lázní
spojenou s využíváním nejmodernějších postupů a metod. Specializují se zejména na léčbu pohybového
aparátu s orientací na zánětlivá revmatologická onemocnění, artrózu, vertebrogenní syndromy a Bechtěrevovu
nemoc. Zajišťují léčbu dlouhodobých potíží, předoperačních a pooperačních stavů i poúrazovou rehabilitaci.
Výborného jména dosáhly lázně v oblasti rehabilitace totálních endoprotéz. Dále se zaměřují na léčbu nemocí
kardiovaskulárního systému a neurologických potíží.
Demografická a sociální charakteristika města Hodonín:
Počet obyvatel v městě Hodonín dlouhodobě klesá. Převaha starších lidí je signálem k rozšíření služeb
seniorům, především výstavbou a zřizováním různých forem penzionů a domovů důstojného stáří. Mezi
největší hrozby můžeme zařadit právě vysoký relativní úbytek dětí.
Dle údajů ČSÚ mělo Město Hodonín v roce 2009 25 526 obyvatel, v roce 2010 to bylo 25 472 obyvatel a při
sčítání obyvatelstva v roce 2011 mělo město 25 259 obyvatel, v roce 2012 to bylo 25 094, 2013 to bylo 25 049 a
v roce 2014 to bylo 24 975 obyvatel. Z toho je patrný úbytek obyvatel v celém sledovaném období.
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Město Hodonín má vcelku dostatek zastavitelných ploch pro bydlení a trochu též pro občanskou vybavenost,
má základní školu a zdravotní zařízení, lázně. Rekreace a cestovní ruch se na Hodonínsku příliš nerozvíjí, byť zde
najdeme poměrně kvalitní přírodní prostředí, ale v poslední době se rozšiřuje lázeňská péče.
Dříve výrazně průmyslový a těžařský region v současné době zažívá ústup ze slávy a stagnaci. Elektrárna
Hodonín, která spaluje lignit, ztratila svůj význam pro elektrizační soustavu, zůstává však důležitým zdrojem
tepla v lokalitě. Budoucnost elektrárny je ve spalování biomasy. Zajímavým odvětvím hospodářství se jeví
využívání vytěžených ložisek podzemních zásobníků zemního plynu nebo úložišť ropy.
Na území města jsou tedy zastoupeny všechny prvky charakteru a využití území – oblasti městské zástavby
určené pro bydlení, průmyslové podniky, plochy zahrad a polí. Negativním prvkem je velká zátěž města
zejména silniční dopravou. Jako protiklad ze jmenovat zastoupení vodních prvků, reprezentované zejména
vodním tokem řeky Moravy a jejích ramen, včetně příbřežní vegetace, dále plochami rybníků a porostů lesů.
Z uvedeného vyplývá, že v rámci města je stále aktuální problém skloubení požadavků existence člověka a
projevů jeho života s požadavky ochrany jednotlivých prvků životního prostředí, k čemuž přispívá i předkládaný
POH.

2.2.2. Ovzduší
2.2.2.1. Klimatické údaje
Díky své nadmořské výšce se Hodonín řadí mezi nejteplejší místa České republiky. Naopak zdejší srážky se drží
na nejnižší celorepublikové úrovni.
Podle základních klimatologických charakteristik patří posuzované území do klimatického okrsku T 2 (Klimatická
rajonizace ČSSR) - klima rovin, teplá oblast. Teplé suché podnebí rovin a pahorkatin s velmi dlouhým létem,
velmi teplým a velmi suchým, přechodné období je velmi krátké s teplým jarem a podzimem, zima je krátká,
mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Základní klimatologické charakteristiky: Klimatická oblast T 2, teplá:
Počet dnů s teplotou nad 10 °C: 160 - 180
Počet dnů se srážkami nad 1 mm: 90 - 100
Průměrná teplota v červenci: 18 °C
Průměrná teplota v dubnu: 8 - 10 °C
Průměrná teplota v říjnu: 7 - 9 °C
Průměrná teplota v lednu: 2 - - 3 °C
Počet mrazových dnů 100: 110
Úhrn srážek za vegetační období: 350 - 400 mm
Úhrn srážek v zimním období: 200 – 300 mm
Počet zamračených dnů: 120 - 140
Počet jasných dnů: 40 - 60
Počet dnů se sněhovou pokrývkou: 40 - 50
Počet letních dnů: 50 - 70 Průměrné teploty vzduchu za roky 1961 -1990

2.2.2.2. Znečištění ovzduší
Prakticky celé správní území ORP Hodonín spadá do území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Skoro 30% obcí trpí
exhalacemi z průjezdné dopravy na silnicích I. třídy, které jsou navíc doprovázeny i zvýšenou hlučností a
prašností. Tento stav zhoršují v osmi obcích i průjezdné komunikace II. třídy. Poměrně vysoké je v správním
obvodu ORP množství stacionárních zdrojů znečištění i procento zasažení obyvatel jejich emisemi.
Z hlediska kvality ovzduší v oblasti Hodonín je dle dostupných informací (ČHMÚ) dosahováno následujících
hodnot imisí znečišťujících látek (OZKO pětiletý průměr 2010-2014):
Tabulka 2: Kvalita ovzduší v lokalitě Hodonín
Kraj Jihomoravský, okres Hodonín, lokalita Hodonín
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Znečišťující látka
Imisní hodnota [µg.m ]
Imisní limit [µg.m ]
Oxid siřičitý SO2
21,3
125
24 hod. koncentrace
PM10
24 hod. koncentrace
46,2
50
Roční průměrná koncentrace
25,4
40
PM 2,5
20,9
25
Oxidy dusíku NO2
12,6
40
Oxid uhelnatý CO
10 000
8 hod. koncentrace
Benzen
1,7
5
BaP
0,00091
0,001
Arsen
0,00112
0,006
Olovo
0,0059
0,5
Nikl
0,0012
0,02
Kadmium
0,00033
0,005
Hodnoty uvedeny pro roční průměrné koncentrace, pokud není v tabulce uvedeno jinak.

2.2.3. Voda
Do k.ú. Hodonín včetně správního obvodu ORP Hodonín zasahují dva hydrogeologické rajony, Rajon 1652 –
Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje (svrchní rajon) a Rajon 2250 – Dolnomoravský úval (základní rajon).
V rajonu Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje se nachází přírodní léčivé zdroje jodobromové vody v
Charvátské Nové Vsi (Hodonín, Valtice), které mají stanoveno ochranné pásmo. Ochranné pásmo léčivého
zdroje je také v Hodoníně-Josefov (Moravská Nová Ves).
Dolnomoravský úval je součástí neogénu vídeňské pánve a flyšového pásma, nachází se zde tedy především
sedimenty vídeňské pánve tvořené vápnitými jílovci, vápenci, jíly, písky a štěrky, přičemž ve flyšových regionech
převládá povrchový odtok nad infiltrací. Vydatnost vrtů představuje řádově desetiny l/s, nejedná se tedy o příliš
perspektivní zdroje vody z hlediska vodního hospodářství. Většinou se tedy jedná o lokální výskyty pramenů a
jímacích mineralizovaných a někdy i termálních podzemních vod. Významné výskyty těchto vod byly zjištěny
hlubinnými vrty u obce Hrušky, Lednice, Moravská Nová Ves, Podivín a Tvrdonice. Výskyt hořečnatých a
jodobromových minerálních vod hlubinného oběhu se většinou nachází v blízkosti ložisek ropy a zemního plynu
(hlubinný vrt u Lanžhota – teplota dosahuje místy až 60 °C).
Ve správním území ORP Hodonín se nachází velké množství vodních zdrojů, což přispívá k dobré úrovni
zásobování pitnou vodou. Největší z nich jsou v Rohatci a jižně od Mikulčic. Ve dvou obcích byly nalezeny
konflikty mezi zastavěným územím a ochrannými pásmy vodních zdrojů a rovněž střety se zastavitelným
územím.
Na území ORP Hodonín je vyhlášena chráněná oblast přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy, která
zasahuje na území obcí Hodonín, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Podivín, Tvrdonice a
Týnec.
Záplavové území
Ohrožení záplavami patří ve správním obvodu ORP Hodonín rovněž k významným problémům, které se plně
projevily při nedávných katastrofálních povodních. Nachází se zde rozsáhlé záplavové území řeky Moravy, které
svou aktivní zónou ohrožuje více než desetinu obcí. Celkově má zastavěné území uvnitř záplavového území
Q100 více než 16% obcí, včetně největšího města Hodonína.
V těchto obcích je nutné v územních plánech eliminovat návrhy zastavitelných ploch v záplavovém území a řešit
potřebná protipovodňová opatření pro ochranu zastavěného území, popř. silniční a železniční sítě.
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Tabulka 3: Plocha záplavových území Q100 na území jednotlivých obcí
Obec
Vodní tok
Zaplavená plocha při zaplavená plocha při
(Q100)
Q100 (ha)
Q100 v ZÚ (ha)
Hodonín Dyje
3404,9
330,4
Kyjovka
Morava

% zaplavené plochy při Q100 v
ZÚ z celkového ZÚ
39,0

Tabulka 4: Aktivní zóny záplavových území ve SO ORP Hodonín
Obec
Hodonín
Bulhary

plocha aktivní zóny (ha)
2157,6
175,9

plocha aktivní zóny v ZÚ (ha)
19,6
1,0

plocha aktivní zóny v ZÚ z celkové plochy ZÚ (%)
2,3
1,6

Zranitelná oblast:
Ochrana jakosti vod je založena na omezování přístupu znečišťujících látek ze zdrojů znečištění do vod a jejich
prostředí a na ochraně zdrojů vod cestou prevence. Mezi hlavní zdroje znečištění patří i plošné znečištění vod
zemědělskou činností.
Na území SO ORP Hodonín byla rozsáhlá území vymezena jako zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003
Sb.,
Obrázek 2 Vodní režim ORP Hodonín

Znečištění podzemních a povrchových vod:
Pro k.ú. Hodonín není hodnoceno jako nevyhovující stav.
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2.2.4. Geomorfologie
Horninové prostředí a geologie patří v správním obvodu ORP Hodonín k vysoce problémovým okruhům. Na
velké části území se vyskytují ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území i dobývací prostory, ve
kterých se těží především lignit, cihlářské suroviny a také ropa a zemní plyn.
Vytěžená ložiska se dále používají jako podzemní zásobníky plynu a podzemní úložiště ropy, což výrazně zvyšuje
strategický význam celého území.
V okolí Dubňan jsou rozsáhlá poddolovaná území, která jsou pozůstatkem dolování lignitu. Jak ložiska, tak i
poddolované území jsou výraznými limity územního rozvoje obcí. Skoro polovina obcí je při plánování
zastavitelných ploch ve střetu ložisky nerostných surovin. Týká se to i návrhu dálnice D55 a některých dalších
navrhovaných silnic.
Obrázek 3 Horninové prostředí a geologie

2.2.5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Většina obcí ve správním obvodu ORP Hodonín je situována v rovinaté krajině uprostřed zemědělské půdy s
horší dosažitelností lesů.
Zemědělská půda:
Zemědělství, které je tradičním a charakteristickým odvětvím hospodářství Hodonínska, se rovněž významně
podílí na údržbě a tvorbě krajiny. Má zásadní vliv na zachování venkovského prostoru, obnovu vesnic a jejich
budoucí ekonomický rozvoj.
Podíl orné půdy na celkové výměře území a jeho vývoj proto patří k významným charakteristikám.
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Tabulka 5: Podíl orné půdy v obcích SO ORP Hodonín
Obec
Orná půda [ha]
2010
2012
2014
Rozdíl
Hodonín
2 576,30
2 567,20
2566,0
-10,30
Tabulka 6: Výměra ZPF k 30.6. 2014
Název
obce

Podíl orné půdy z celkového území [%]
2010
2012
2014
Rozdíl
33,4
33,3
33,2
-0,2

Rok 2014

Celková
plocha
obce (ha)

Orná
půda (ha)

Vinice
(ha)

Zahrady
(ha)

Ovocné
sady (ha)

TTP (ha)

Zemědělská půda
(ha)

7 719

2 566

113

180

23

389

3 281

Hodonín

Podíl
orné
půdy k
celkové
ploše
obce
2014 (%)
42,5

Lesy:
Lesní porosty na území SO ORP Hodonín představují jeho významný přírodní zdroj. Nejvíce lesů se nachází v k.ú.
Lanžhot, Kostice, Valtice a Bulhary (přírodní památka Jezírko Kutnar, Květné jezero a Trkmanec-Rybníčky nebo
přírodní rezervace Františkův rybník a Stibůrkovská jezera).
Největší zastoupení na území SO ORP Hodonín tvoří lesy pro zachování biologické různorodosti, dále lesy, v
nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření, lesy v uznaných oborách a
samostatných bažantnicích, lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo
krajinotvornou, příměstské a další lesy se zvýšenou funkcí rekreační a lesy na území národních parků a
národních přírodních rezervací.
Tabulka 7: Lesnatost dle jednotlivých obcí v letech 2010, 2012 a 2014
Obec
Lesnatost (2014, %)
Lesnatost (2012, %)
Hodonín
37,2
37,3
Tabulka 8: Kategorie lesa ve SO ORP Hodonín
Obec
Plocha lesů
Plocha lesů
ochranných (ha)
zvláštního určení
(ha)
Hodonín
1715,8

Plocha lesů
hospodářských
(ha)
115,9

Lesnatost (2010, %)
37,3

Celkový součet (ha)

1831,7

2.2.6. Hluk
Dominantním zdrojem negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, vztaženo k posuzování dotčeného
území z hlediska jeho využití definovaného územně plánovací dokumentací, je podle výsledků odborných studií
a průzkumů hluk z dopravy na pozemních komunikacích. Vzhledem ke stanovenému způsobu hodnocení je
hlavním problémem hluková zátěž venkovního prostoru v okolí tras pozemních komunikací vedených přes
území zástavby sídelních útvarů. Na venkovní prostor ploch ZPF, PUPFL apod. nejsou požadavky na ochranu
před nepříznivými účinky hluku stanoveny.
Největšími zdroji hluku jsou hlavní dopravní tahy tvořené dálnicemi, rychlostními komunikacemi, silnicemi I.
třídy a některými úseky silnic II. třídy, které vykazují nejvyšší intenzity dopravy a jejichž trasy prochází přes
území zástavby sídelních útvarů. U staveb a chráněných prostor situovaných podél těchto významně dopravně
zatížených silničních tahů, dochází k překračování hygienických limitů hluku pro hluk z dopravy, zejména v
noční době.
V rámci ORP jsou hygienickou stanicí vydány povolení pro překročení hladin hluku pro některá zařízení:
• ČEZ EHO - Fluidní kotle FK1 a FK2
• silnice I. třídy č. 55 v Petrově, v úseku km 99,200 – 100,720
• ZP Mikulčice a. s. - technologické zařízení na zpracování ovoce a zeleniny

29

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Města Hodonín 2017-2026

verze 1
březen 2017

2.2.7. Krajina
Krajinu řešeného území lze hodnotit jako kulturní s technickými prvky, v níž dominují měkké a plynulé tvary
reliéfu hřbetů a mělkých depresí, s množstvím liniových i plošných krajinných struktur, spolu s výraznou
přehledností krajiny zemědělsky využívaného území. Ráz krajiny výrazně ovlivnila zemědělská velkovýroba s
vysokým zorněním zemědělské půdy.
Biogeografické členění:
Podle biografického členění české republiky patří katastr města Hodonín do Dyjsko- Moravského bioregionu.
Bioregion leží na jihu jižní Moravy, zabírá široké nivy – osy geomorfologických celků Dyjsko-Moravského
bioregionu. Bioregion leží na jihu jižní Moravy, zabírá široké nivy – osy geomorfologických celků Dyjsko svratecký a Dolnomoravský úval. Směrem k jihu přesahuje do Rakouska a na Slovensko, v ČR má plochu 605
2
km .
Typickou část bioregionu tvoří nivy v teplé oblasti s hrúdy a nejnižšími terasami s vegetací lužních lesů.
Nereprezentativní části jsou tvořeny horními konci širokých niv, v blízkosti vrchovin odkud přitékají jejich řeky
(např. niva Svratky nad Brnem, Dyje pod Znojmem). V těchto částech chybí některé typické teplomilné druhy a
naopak sem sestupují druhy vrchovin.
Území má v rámci českých zemí zcela specifický charakter svým jasným vztahem k jihovýchodu. Ostře se liší od
Polabí nebo od nivních bioregionů severní a střední Moravy.
Území bylo od pravěku osídleno, na některých hrúdech ležela významná raně středověká centra z období Velké
Moravy -Mikulčice, Pohansko. Zvláštností jsou zachovalé lužní pralesy v soutokové oblasti Moravy a Dyje.
Sídelním typem patří Hodonín mezi obce přechodného typu – nad 10 000 obyvatel. Malé obce pod 10000
obyvatel se vylidňují (úbytek až 9,9 %) , obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10000 obyvatel, která
-2
zaznamenávají přírůstek do 30 %. Hustota zalidnění do 150 obyvatel.km . Území je využívané pro letní rekreaci
(podíl potenciálních rekreačních ploch pod 33 %).
Úroveň životního prostředí – blízké i vzdálenější okolí města II. třída – prostředí vyhovující. Koeficient
ekologické stability krajiny (K ES) nízký. Zastavěné území města – území s převahou vegetačních formací velmi
silně změněných s velmi nízkou ekologickou stabilitou – urbanizované území s nízkým podílem trvalé vegetace;
okolí města -území s převahou vegetačních formací silně změněných s nízkou ekologickou stabilitou, území s
převahou polí. Provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie severopanonská II.a., sosiekoregion –
112 – Dolnomoravský úval, vegetační stupeň dubový, bukodubový. Fytogeografická oblast - termofytikum.
Zastavěná část města patří typem přírodní krajiny do oblasti černozemích, A.1.1 poříční roviny. Zonálně je to
velmi teplá krajina s dubovými lesy .

2.2.8. Příroda, chráněná území, ÚSES
Do širšího správního obvodu ORP Hodonína zasahuje na východě území CHKO Bílé Karpaty, která však má na
zbytek území zanedbatelný vliv. Tato CHKO je zároveň i biosférickou rezervací UNESCO. Podél toku řeky Moravy
se rozkládají dva přírodní parky – Strážnické Pomoraví a Mikulčický luh, zahrnují v sobě zbytky lužních lesů.
Velká část území je pokryta evropsky významnými lokalitami NATURA 2000.
Západní hranice CHKO prochází Sudoměřicemi ve vzdálenosti cca 5.8 km od hranic katastru města Hodonína,
pro který je řešen předkládaný POH. Uvedené velkoplošné chráněná území nezasahuje do katastru města
Hodonína, tudíž se ho problematika řešení této koncepce nedotýká. Přírodní park Mikulčický luh zasahuje
malou částí do samého jižního cípu katastrálního území Hodonína, bez zástavby. Území přírodního parku
Strážnické Pomoraví do katastru města nezasahuje.
Územní systém ekologické stability (ÚSES) krajiny:
Územní systém ekologické stability představuje účelové propojeni ekologicky stabilních částí krajiny do
funkčního celku, s cílem zachováni biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působeni na okolní,
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antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů i celých
geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším okolí ozdraveni krajinného prostředí a uchováni všech jeho
užitečných funkcí.
Na území SO ORP Hodonín se nachází nadregionální, regionální a lokální systém ÚSES, který zaujímá zejména
plochy chráněných území. Ze základních prvků ÚSES lze jmenovat:
Nadregionální ÚSES:
Tabulka 9: Nadregionální biocentra

Tabulka 10: Nadregionální biokoridory

Regionální ÚSES:
Tabulka 11: Regionální centra

Lokální ÚSES:
Tabulka 12: Lokální biocentra
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Tabulka 13: Lokální biokoridory

Obrázek 4: Prvky ochrany přírody
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Natura 2000 -Evropsky významné lokality:
V zájmovém území města Hodonín se nachází tyto evropsky významné lokality: Evropsky významná lokalita
Soutok – Podluží, Hodonínská Doubrava, EVL Očov. Nejvýznamnější plošně je EVL Hodonínská Dúbrava severně
od zastavěné části města. Území NATURA 2000 zasahují do nezastavěných částí katastru města Hodonína.
Předmětem ochrany v EVL Hodonínská doubrava jsou otevřené trávníky kontinentálnich dun s paličkovcem
(Corynephorus) a psinečkem (Agrostis),kod 2330; panonské písčité stepi, kód 6260*; smíšené jasanovo-olšové
lužní lesy temperatní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), kód 91E0*; panonské
dubohabřiny, kód 91G0*; eurosibiřské stepní doubravy, kód 91I0* a populace mečíku bahenního (Gladiolus
palustris); kuňky ohnivé (Bombina bombina); netopýra černého (Barbastella barbastellus); netopýra
velkouchého (Myotis bechteinii); přástevnika kostivalového (Callimorpha quadripunctaria)* a roháče obecného
(Lucanus cervus) (pozn.:* prioritní typ evropského stanoviště, resp. prioritní druh).
Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem:
V zájmovém území se nachází tyto lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním
významem:
• Boří les (Hodonín, Valtice) – Parnassius mnemosyne – jasoň dymnivkový
• Hodonín – Ladná (Hodonín) – Spermophilus citellus – sysel obecný
• Dlúhý hrúd (Hodonín) – Parnassius mnemosyne – jasoň dymnivkový
Na území Hodonínské Doubravy se vyskytuje jeden zvláště chráněný druh rostliny - - žebratka bahenní
(Hottonia palustris) (ohrožený druh). V území bylo dále zaznamenáno celkem 12 druhů zařazených do
Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (Grulich 2012): lakušník vodní (Batrachium aquatile)
(C4a), lakušník okrouhlý (Batrachium circinatum) (C3), ostřice vyvýšená (Carex elata) (C2t), ostřice rusá (Carex
flava) (C4a), ostřice pobřežní (Carex riparia)(C4a), rožec hajní (Cerastium lucorum) (C4a), bělolist rolní (Filago
rvensis) (C3), žebratka bahenní (Hottonia palustris) (C3), okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca) (C3), pomněnka
řídkokvětá (Myosotis sparsiflora) (C4a), jilm habrolistý (Ulmus minor) (C4a) a kozlík
dvoudomý (Valeriana dioica) (C4a).
Maloplošná chráněná území:
V rámci velkoplošných chráněných území, která zasahují do katastru města Hodonína, se vyskytuje několik
maloplošných chráněných území. Jsou to.
V prostoru Hodonínské Dúbravy:
NPP Hodonínská Dúbrava, PR Stupava, PP Pánov
V prostoru Očovský les:
PP Očovské louky

2.2.9. Staré ekologické zátěže
Staré zátěže území a kontaminované plochy
Stará ekologická zátěž je evidována v prostoru elektrárny Hodonín, nyní JMA, spol. s r.o., Hodonín

2.2.10. Odpady
V této kapitole je proveden pouze základní nástin situace v odpadovém hospodářství města Hodonína tak, jak
to vyplývá z Analytické části POH města, kde jsou uvedeny podrobné údaje.
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2.2.10.1. Posouzení druhů, množství a zdroje vznikajících komunálních odpadů
Tabulka 14: Celková produkce a nakládání se všemi odpady v městě Hodonín v letech 2009-2015
Činnost/rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
produkce [t]
produkce [kg/obyv.]
materiálové využití [t]
podíl materiálového využití [%]

12 627,6 12 375,3 13 321,7 12 452,8 12 207,3 12 287,3 11 140,4
494,7

485,8

527,4

496,2

487,3

492,0

449,3

5 092,2

6 135,6

5 240,5

5 953,7

5 425,7

5 420,2

4 930,5

40,3

49,6

39,3

47,8

44,4

44,1

44,3

199,5

240,9

207,5

237,3

216,6

217,0

198,8

energetické využití [t]

0,1

3,5

3,2

10,7

5,0

9,7

360,6

podíl energetického využití [%]

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

3,2

materiálové využití [kg/obyv.]

energetické využití [kg/obyv.]

0,0

0,1

0,1

0,4

0,2

0,4

14,5

7 530,7

6 247,9

8 008,6

6 070,1

5 187,9

4 398,0

3 605,4

podíl skládkování %]

59,6

50,5

60,1

48,7

42,5

35,8

32,4

skládkování [kg/obyv.]

295,0

245,3

317,1

241,9

207,1

176,1

145,4

spálení [t]

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

podíl spálení [%]

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

spálení [kg/obyv.]

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

kompostování [t]

101,6

138,8

195,3

353,1

362,4

476,4

292,7

podíl kompostování [%]

0,8

1,1

1,5

2,8

3,0

3,9

2,6

kompostování [kg/obyv.]

4,0

5,5

7,7

14,1

14,5

19,1

11,8

skládkování [t]

Z pohledu nakládání s odpady podíl využitých resp. materiálově využitých odpadů ve městě Hodonín vůči
celkové produkci odpadů v celém hodnoceném období (2009–2015) rostl z 40,3 % v roce 2009 na 49,6 % v roce
2010, poté klesl na 39,3 %, v letech 2013 a 2014 se drží na cca 44 % a v roce 2015 je 44,3 %.
Pozitivním jevem ve sledovaném období je stálý pokles skládkování odpadů z 59,6 % v roce 2009 až na 32,4 % v
roce 2015 a nárůst kompostování z 0,8% v roce 2009 na 2,6 % v roce 2015.
Graf 1: Produkce a nakládání všech odpadů v městě Hodonín v období 2009 - 2015 [t]
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Graf 2: Produkce a nakládání všech odpadů na obyvatele v městě Hodonín v období 2009-2015 [kg]

2.2.10.2. Posouzení nezbytných změn a doplnění obecního systému sběru a nakládání s
komunálními odpady
Na základě zjištěných údajů je možno provést závěr ve formě SWOT analýzy:
Silné stránky
• Občané se aktivně podílí na odděleném sběru odpadů (papíru, plastů, skla, kovů apod.) a úklidu města.
• Ve městě Hodonín je zavedený systém separovaného sběru papíru, plastů, skla a kovů, včetně
pytlového sběru papíru, plastů a kompozitních obalů.
• Záměrem města je rozšíření sběru a třídění materiálově využitelných odpadů na přemístěném
sběrném dvoře s minimálními environmentálními a zdraví obyvatel ohrožujícími dopady.
• Je zaveden systém separace plastů a papíru na všech základních a mateřských školách ve městě. V
mateřských školách je zároveň zavedena separace nápojových kartonů.
Slabé stránky
• SKO je stále skládkován.
• Bioodpady rostlinného původu jsou nedostatečně tříděny.
• Stávající sběrný dvůr a třídící linka nemá postačující kapacitu pro zvýšení odděleného sběru a bude
problematické jejich rozšíření kapacity, neboť jsou umístěny v blízkosti areálu Lázní Hodonín.
• Nedostatečný podíl materiálového využití materiálově využitelných KO.
• Nedostatečné ekonomické mechanismy motivující občany ke třídění odpadů.
Příležitosti
• Možnost přemístění sběrného dvora a výstavby třídící linky se zvýšenou kapacitou na cca 15000 t/rok
na vhodnější místo s minimálními environmentálními a zdraví obyvatel ohrožujícími dopady.
• Možnost vytvořit environmentálně příznivější systémy svozu odpadů (například s využitím železniční
přepravy, vybudování překladiště, kontejnerové přepravy apod.)
• Možnost vyšší separace a následné recyklace biodegradabilních odpadů.
• Vytvoření podmínek motivujících občany k vyššímu třídění odpadů.
Ohrožení
• Finanční náročnost nakládání s odpady.
• SKO se nepodaří odklonit od skládkování.
• Nepodaří se zvýšit podíl materiálového využití materiálově využitelných KO.
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Nepodaří se zvýšit systém oddělené sběru a jeho třídění v důsledku nedostatečné kapacity sběrného
dvora a třídící linky ve stávajícím umístění, které to neumožňuje.

2.3. PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V HODONÍNĚ BEZ PROVEDENÍ
KONCEPCE
POH města je základním koncepčním dokumentem, jehož účelem je řídit a usměrňovat odpadové hospodářství
ve vytčeném období. Podstatou POH je stanovit příslušné koncepční přístupy pro nakládání s odpady, určit
trendy a směřování odpadového hospodářství na úrovni města a stanovit metody a postupy, jak dosáhnout
vytčených cílů. Dále pak určuje základní směry v konkrétním nakládání s odpady, strukturovaně podle
jednotlivých skupin odpadů, s ohledem na specifika jednotlivých druhů odpadů a způsoby jejich vzniku. POH se
rovněž dotýká řešení zátěží z minulých období (staré zátěže, černé skládky, odpady s obsahem PCB, řešení
brownfieldů). Důraz je položen na nakládání s těmi skupinami a druhy odpadů, kde to lze vzhledem ke
kompetencím města účinně a efektivně ovlivnit (tj. nelze uplatňovat normativní a výkonnou pravomoc u
původců odpadů, kteří jsou právními osobami).
V případě nerealizace POH města by došlo k negativnímu ovlivnění současného stavu v odpadovém
hospodářství města. Tento negativní vývoj by byl určován v zásadě ve dvou rovinách, přičemž obě by měly za
následek možné negativní ovlivnění jednotlivých oblastí životního prostředí města s možným přesahem na
veřejné zdraví, popř. přilehlých oblastí sousedících správních celků.
1. Rovina řídicí, koncepční a normativní:
Neexistence koncepce na tomto úseku by znamenala možný nástup negativních trendů v nakládání s odpady,
vyplývajících zejména z nemožnosti prosazování požadované koncepce nakládání s odpady vytýčené na úrovni
kraje, ale i na na celostátní úrovni.
V této oblasti lze očekávat zejména tyto negativní vlivy:
•

absence jednoho ze základních článků ochrany životního prostředí;

•

absence nástrojů pro řídicí, metodickou a informační činnost v oblasti OH;

•

absence zpětné vazby pro možnost vyhodnocení trendů v OH;

•

absence možnosti využití preventivních nástrojů ochrany přírody a krajiny ve vztahu k odpadovému
hospodářství včetně realizace environmentální výchovy osvěty a vzdělávání v oblasti odpadového
hospodářství;

•

nemožnost podpory hierarchie nakládání s odpady vyplývající ze zákona o odpadech a z toho vyplývající
možnost zvýšení užívání nevyhovujících způsobů nakládání s odpadem;

•

nemožnost specifického přístupu k nakládání vybranými skupinami odpadů;

•

nemožnost podpory (včetně ekonomických nástrojů) realizace odpovídajících zařízení pro nakládání
s odpady.

2. Přímé dopady do jednotlivých oblastí životního prostředí:
Při neprovedení jednotlivých cílů, zásad a k nim definovaným opatřením se mohou projevit přímé negativní
dopady v jednotlivých oblastech životního prostředí tak, jak byly charakterizovány výše. Jako příklady lze uvést:
•

negativní ovlivnění imisního stavu ovzduší v důsledku používání takových metod nakládání s odpady, které
mají za následek zvýšené emise škodlivin do ovzduší (neřízené spalování volné i v domácích topeništích);

•

negativní ovlivnění ovzduší v oblasti skleníkových plynů (např. v důsledku nesprávné manipulace s odpady
uvolňujícími skleníkové plyny;

•

negativní vlivy na oblast vod (povrchové toky, nádrže) v důsledku nesprávného nakládání zejména
s nebezpečnými odpady, např. vytváření „černých“ skládek, neřízené zbavování se odpadů formou jejich
svévolného odkládání v terénu. Tento aspekt je zvláště významný v podmínkách Hodonína, kde je velké
zastoupení povrchových vod i propojení se spodní vodou (mokřady);

•

stejné důsledky na horninové podloží, podzemní vody, vodní zdroje, zdroje léčivých vod;
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•

stejné důsledky pro krajinu, biotopy fauny i flóry, znečišťování ZPF a PUPFL;

•

negativní vlivy z výše uvedených důvodů a z důvodů např. vzniku černých skládek na části území chráněné
podle zákona o ochrany přírody a krajiny (velkoplošná i maloplošná chráněná území a přírodní památky,
významné krajinné prvky vyhlášené i ze zákona, území NATURA 2000 apod.). Aspekt je v podmínkách
Hodonína velmi významný z důvodů značného zastoupení částí krajiny s vyšším stupněm ekologické
stability;

•

možný negativní dopad na paleontologické památky (zavážení odpadem), popř. i archeologické památky
(např. formou budování nevhodných skládek odpadů)

•

zhoršená úroveň stavu krajiny a tím i zhoršené možnosti pro její efektivní využívání pro uspokojování
mimoprodukčních potřeb člověka (přírodní parky, rekreační oblasti apod.);

•

negativní vlivy na hlukovou zátěž venkovních i vnitřních chráněných prostor v důsledku neregulovaného
používání méně vhodných logistických metod nakládání s odpady – jedná se o lokální vlivy např. v důsledku
manipulace s rozměrnými druhy odpadu – železný šrot a podobně. Tyto vlivy by v rámci údajů o celkové
hlukové zátěži a jejích zdrojích, uvedených v kapitole 2.2.6. (zdrojem hlukové zátěže je především
intenzivní provoz na liniových stavbách –komunikacích) byly spíše menšího významu, lokálně omezené,
působící především časově omezené rušení pohody obyvatel. S ohledem na uváděnou dominanci hlukové
zátěže z jiných zdrojů zde není nutno a priori vždy předpokládat reálný příspěvek těchto vlivů ke zvýšení
celkové úrovně hlukové zátěže v daném místě.

•

ztížené řešení starých ekologických zátěží a vytváření nových;

•

rizika pro zdraví obyvatelstva v důsledku většiny výše uvedených faktorů (např. vliv zvýšeného znečištění
ovzduší na zdraví vliv kontaminace spodních vod na její využívání jako pitné vody, zvýšený výskyt hlodavců
v důsledku zakládání černých skládek;

•

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;

•

zvýšené riziko kontaminace životního prostředí v případě živelních pohrom (záplavová území – možnost
rozplavení černých skládek nebo odhozených odpadů).

37

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Města Hodonín 2017-2026

verze 1
březen 2017

3. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTECH, KTERÉ BY MOHLY BÝT
PROVEDENÍM KONCEPCE VÝZNAMNĚ ZASAŽENY
Účelem POH jakožto koncepčního materiálu určujícího trendy nakládání s odpady pro vymezené období je
zajistit funkci odpadového hospodářství na území města v souladu s požadavky minimalizace negativního
ovlivnění životního prostředí dotčeného území. Principy řešení POH města vycházejí z požadavků nadřízených
obecně závazných právních aktů platných v rámci Jihomoravského kraje i ČR a jsou rovněž voleny tak, aby byly
zohledněny požadavky dalších koncepcí.. Z těchto výchozích premis vyplývá, že POH města Hodonína nemůže
být řešen tak, aby jeho uplatnění s sebou neslo významné zásahy do jednotlivých (nebo některých) oblastí ŽP
(rozumí se v negativním slova smyslu).
Potenciálně negativní zásahy by mohly být sledovány prostřednictvím realizace konkrétních projektů
vyplývajících z uplatňování POH. POH sám o sobě nestanoví konkrétní realizaci projektů, dává však možnost
pro jejich realizaci. V rámci POH se jedná o opatření:
•

•

Podporovat přemístění a výstavbu sběrného dvora a dotřiďovací linky se zvýšenou kapacitou na cca 15000
t/rok na vhodnějším místě ve městě Hodoníně s minimálními environmentálními a zdraví obyvatel
ohrožujícími dopady. Při výstavbě sběrného dvora a dotřiďovací linky a po jejich uvedení do provozu
důsledně dodržovat příslušné právní předpisy včetně:
• zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v
platném znění).
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
• vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými
činiteli
• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Podporovat možnost vybudování překladiště a vytvoření environmentálně příznivějších systémů svozu
odpadů (například s možností využití železniční přepravy, kontejnerové přepravy apod.). V případě
realizace tohoto záměru důsledně dodržovat příslušné právní předpisy, viz bod d).

S přihlédnutím k charakteru životního prostředí na území města je pak možno jmenovat:
•
•
•
•

Emise do ovzduší (prostřednictvím zařízení na nakládání s odpady nebo prostřednictvím případných
zvýšených nároků na dopravu atp.);
vlivy na vodní a horninové prostředí;
vlivy na přírodu a krajinu včetně chráněných částí;
vlivy na hlukovou zátěž (manipulace s kovovými shromažďovacími prostředky, doprava, pojezdy a činnost
vozidel a dalších mechanismů se spalovacími motory v místech soustředěné manipulace s odpady –
překladiště, sběrné dvory);

Veškeré uvedené oblasti jsou předmětem popisu uvedeného výše v kapitole 2.
•

Z hlediska zvláštních požadavků pak je nutno sledovat vlivy na veřejné zdraví zprostředkovaně působením
výše uvedených faktorů popř. v důsledku množení hlodavců nebo nesprávné manipulace s infekčními
odpady.

Z hlediska prevence tohoto případného negativního působení jsou v legislativním prostředí ČR nastaveny
příslušné mechanismy, které mají dostatečné nástroje k případné eliminaci uvedených rizik. Konkrétně
v podmínkách města Hodonína se jedná o platný územní plán, kde jsou vymezeny plochy a stanoven způsob
jejich využití. Již samotný proces schvalování územního plánu podle stavebního zákona v sobě nese prvky
posuzování slučitelnosti navrženého územního plánu s požadavky ochrany životního prostředí a veřejného
zdraví.
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K výše citovaným opatřením investičního charakteru z POH Hodonín je třeba dále uvést, že jejich realizace musí
být nejen v souladu s územním plánem, ale dle svého charakteru dále podléhají procesu posuzování podle
zákona č.. 100/2001 Sb., (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se
např. o záměry v kompetenci MŽP:
10.1 Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou
nebo skládkováním
10.2 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů spalováním nebo fyzikálně-chemickou úpravou s
kapacitou nad 100 tun/den.
(Poznámka: Pokud není dosažena uvedená kapacita, jedná se o tzv. „podlimitní záměr“ v kompetenci
příslušného krajského úřadu.)
Záměry (investiční akce), a to i ty, které nepodléhají zákonu 100/2001 Sb., pak musí projít procesem řízení
podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), jehož součástí je
rovněž řešení předmětné problematiky.
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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 POH HODONÍN
Mezi nejvýznamnější problémy města z hlediska nakládání s odpady obecně lze zahrnout:
Odpadové hospodářství
• SKO je stále skládkován.
• Bioodpady rostlinného původu jsou nedostatečně tříděny.
• Stávající sběrný dvůr a třídící linka nemá postačující kapacitu pro zvýšení odděleného sběru a bude
problematické jejich rozšíření kapacity, neboť jsou umístěny v blízkosti areálu Lázní Hodonín.
• Nedostatečný podíl materiálového využití materiálově využitelných KO.
• Nedostatečné ekonomické mechanismy motivující občany ke třídění odpadů.
Uvedené problémy jsou předmětem řešení POH.
Ovzduší
• Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdrojů znečištění – zejména silniční komunikace.
Uvedený problém je nutno zohledňovat při výběru a přípravě projektů v rámci příslušných řízení – viz výše kap.
3.
Horninové prostředí, geologie staré ekologické zátěže
• Výskyt starých ekologických zátěží
Uvedený problém je předmětem řešení POH.
Příroda a krajina
• Střet silničních komunikací s velkoplošnými chráněnými územími.
Požadavek bude zohledňován při výběru a přípravě projektů v rámci příslušných řízení – viz výše kap. 3.
Voda
• Existence záplavových území
Principy nakládání s odpady stanovené v POH mohou přispět k řešení uvedeného problému v důsledku snížení
zátěže ŽP odpady.
Hluk
• Největšími zdroji hluku jsou hlavní dopravní tahy tvořené dálnicemi, rychlostními komunikacemi, silnicemi
I. třídy a některými úseky silnic II. třídy, které vykazují nejvyšší intenzity dopravy a jejichž trasy prochází
přes území zástavby sídelních útvarů. U staveb a chráněných prostor situovaných podél těchto významně
dopravně zatížených silničních tahů, dochází k překračování hygienických limitů hluku pro hluk z dopravy,
zejména v noční době. Negativní vlivy na hlukovou zátěž venkovních i vnitřních chráněných prostor mohou
nastat v důsledku neregulovaného používání méně vhodných logistických metod nakládání s odpady –
jedná se o lokální vlivy např. v důsledku manipulace s rozměrnými druhy odpadu – železný šrot a podobně.
Tyto vlivy by v rámci údajů o celkové hlukové zátěži a jejích zdrojích, uvedených v kapitole 2.2.6. (zdrojem
hlukové zátěže je především intenzivní provoz na liniových stavbách –komunikacích) byly spíše menšího
významu, lokálně omezené, působící především časově omezené rušení pohody obyvatel. S ohledem na
uváděnou dominanci hlukové zátěže z jiných zdrojů zde není nutno a priori vždy předpokládat reálný
příspěvek těchto vlivů ke zvýšení celkové úrovně hlukové zátěže v daném místě.
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Uvedené problematice je nutno věnovat pozornost při výběru míst zřizování stanovišť, kde se předpokládá
taková manipulace s odpady, která je zdrojem hlukových emisí (např.. překladiště odpadů, sběrná střediska
odpadů – hluk z manipulace s některými druhy odpad jako je železný šrot, hluk z činnosti mechanismů na
manipulaci s odpadem)
Změna hlukové zátěže vyvolané dopravou odpadů není nutno považovat za významný vliv vzhledem
k ustálenému charakteru této činnosti, prováděné
dlouhodobě a vzhledem
k tomu, že POH
nepředpokládá změny v charakteru svozu odpadů (např. použitá technika, systém svozu odpadů) a
zejména s přihlédnutím k faktu, že zásadním zdrojem stávající hlukové zátěže v oblasti je provoz na
liniových komunikacích, kde provoz generovaný činnostmi realizovanými v rámci uplatňování POH a
činností spojených s OH je zcela minoritní, navíc již je součástí současných hlukových map
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4.2 VYHODNOCENÍ VLIVŮ POH HODONÍN NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ
OBLASTI, JEJICH PŘEDMĚTY OCHRANY A CELISTVOST SOUSTAVY NATURA 2000
V rámci zpracování oznámení koncepce bylo vyžádáno stanovisko KÚ JMK: KÚ JMK, Odbor ŽP, č.j. 152226/2016,
12.10.2016
Podle uvedeného stanoviska nemůže mít uplatnění koncepce POH Hodonín vliv na žádnou evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
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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.
POH Hodonín je předkládán jako jedno variantní, což vyplývá ze samotného procesu jeho přípravy, kdy
docházelo k neustálému zpřesňování a úpravám POH tak, jak to vyplynulo z požadavků POH JMK v rámci
zjišťovacího řízení po předložení oznámení koncepce a dalších subjektů zainteresovaných na řešené
problematice.

5.1. KONCEPCE NA MEZINÁRODNÍ, KOMUNITÁRNÍ A VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI
POH Hodonín je jako plán týkající se základního územního celku navázán především na POH Jihomoravského
kraje. Na koncepce vyšší úrovně je tedy navázán prostřednictvím tohoto POH JMK a způsob akceptace
koncepcí na mezinárodní a národní úrovni je uveden výše v kapitole 1.5.1. Relevantní evropské strategie a
1.5.2. Relevantní národní koncepce.
Základním východiskem, o které se opírá konstrukce POH Hodonín, je POH JMK. Základním podkladem pro
zpracování POH JMK je potom především Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 2024, spolu s Programem předcházení vzniku odpadů. Tyto národní koncepce zohledňují koncepce na úrovni
EU. Koncepce PO ČR a POH JMK tak příslušným způsobem zapracovávají následující koncepce:
Strategie OECD pro oblast životního prostředí pro první desetiletí 21. století
Akční program pro životní prostředí Evropské unie
Nařízení vlády č. 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015
Závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024.
Program předcházení vzniku odpadů¨
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
Národní program reforem ČR 2014
Státní politika životního prostředí ČR
Surovinová politika České republiky
Politika druhotných surovin ČR
Státní energetická koncepce
Operační program Životní prostředí 2014 – 2020
Konstrukce směrné i závazné části POH JMK 2016 – 2025 vychází z požadavků, cílů, zásad a opatření uvedených
koncepcí a jeho součástí je i Program předcházení vzniku odpadů jako součást POH JMK 2016 – 2025. jeho
prostřednictvím POH JMK se uvedené principy přenášejí do POH Hodonín
POH Hodonín reflektuje Strategii a vytyčené priority rozvoje odpadového hospodářství ČR v POH ČR, jejich cíle,
zásady, opatření a příslušné indikátory pro období 2015-2024, které zohledňují politiku životního prostředí ČR,
evropské závazky ČR a potřeby současného odpadového hospodářství v městě Hodonín a JMK. Závazná část
POH Hodonín, je založena na principu dodržování hierarchie nakládání s odpady.
Strategické cíle odpadového hospodářství ČR na období 2015-2024 vytyčené v POH a města Hodonín vytyčené
na období 2017-2026 jsou:
1.
2.
3.
4.

Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce komunálních odpadů.
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku komunálních odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a
životní prostředí.
Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.

43

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Města Hodonín 2017-2026

verze 1
březen 2017

5.2. KRAJSKÉ KONCEPCE - POH JMK A JEHO VAZBA NA DALŠÍ KONCEPCE V RÁMCI ČR
Jihomoravský kraj má zpracováno více než dvacet tematických krajských koncepcí. Jde o dokumenty různé doby
vzniku, délky platnosti, míry obecnosti i celkového pojetí. Jsou důležitým vstupem pro identifikaci jednotlivých
aktivit naplňovaných v programu rozvoje. Dokumentem propojujícím zpracované koncepce v kontextu aktuální
situace je Program rozvoje Jihomoravského kraje.
Při zpracování POH JMK, zejména jeho Závazné a Směrné část, byly využity a zohledněny následující dokumenty
a koncepce JMK, které byly do nich relevantně zapracovány :
•

Program rozvoje Jihomoravského kraje;

•

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020;

•

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020;

•

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje na léta 2011-2020;

•

Vyhodnocení Plnění plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje za jednotlivé roky 2009-2013;

•

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, schválený dne 17. 6. 2004 na 26. zasedání
Zastupitelstva JMK - usnesení č. 1095/04/Z 26 (závazná část POH JMK byla vyhlášena vyhláškou JMK viz
Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, částka č. 16, vyhláška č. 309/2004, kterou se vyhlašuje
závazná část POH JMK);

•

Aktualizace integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje;

•

Aktualizovaná Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje – 2008.

•

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje, aktualizace 2013

•

Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje

V rámci koncepcí na území Jihomoravského kraje je vztah k jiným relevantním koncepcím následující:
Základní koncepcí, která integruje zásady z ostatních koncepcí JMK, je Program rozvoje Jihomoravského kraje.
Z opatření, která jsou uvedena v Programové části, mají vztah k POH JMK následující:
Priorita 2: Snižování regionálních disparit:
Opatření 2.b Posílení kvality a kompetence místní samosprávy a místních iniciativ
2.b.8 Podpora regenerace brownfieldů:
Způsob zapojení kraje:
- aktivní vyhledávání a tvorba vhodných opatření na podporu regenerace brownfieldů
- budování partnerství se zainteresovanými aktéry, aktivní podpora a spolupráce s veřejnými majiteli
brownfieldů, vč. vytvoření pozice manažera brownfieldů v RRA JM
- podpora opatření snižující plochy brownfieldů a podpora jejich dočasného využití
- podpora informovanosti o využívání brownfieldů
- zvyšování rozvojových dovedností - teoretická osvěta a podpora informační kampaně pro veřejné
subjekty (a veřejnost) a vlastníky brownfieldů
- vznik a udržování databáze brownfieldů JMK
- přeshraniční spolupráce – sdílení zkušeností ohledně využití brownfieldů
Opatření 2.c Rozvoj podnikatelských aktivit
2.c.9 Regenerace brownfields (především zemědělských) pro podporu podnikání
Způsob zapojení kraje:
- konzultace a analytická činnost
- tvorba nabídek pro podnikatelský sektor
- koordinace postupů na regeneracích
- příprava vhodných nástrojů regenerace brownfields
- vyhledávání vhodných dotačních titulů
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cílený lobbying na národní a regionální úrovni na aktivaci přímých a nepřímých prostředků na podporu
přípravy projektů a následné regenerace brownfieldů
podpora umisťování veřejných investic na lokalitách typu brownfield

Opatření 2.d. Rozvoj zemědělství, vinařství a na ně navázaných oborů
2.d.3 Ochrana zemědělského půdního fondu, omezování jeho záborů
Způsob zapojení kraje:
- koordinace aktivit příslušných úřadů
- osvěta a informační akce
- podpora neziskového sektoru, veřejnosti a dalších subjektů hájících zájmy ochrany ZPF
Priorita 3: Atraktivní region pro obyvatele, návštěvníky i investory
Opatření 3.f Zvyšování kvality životního prostředí, udržitelný rozvoj území
3.f.2 Podpora sanace starých ekologických zátěží
Způsob zapojení kraje:
- politická podpora, realizátor samostatné akce (monitoring zájmové lokality, včetně sanace území)
3.f.4 Rozvoj odpadového hospodářství a třídění odpadů
Způsob zapojení kraje:
- osvěta a publicita
3.f.10 Zvyšování kvality ovzduší v lokalitách, kde dochází k překračování imisních limitů, v návaznosti na
aktualizovaný Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší JMK
Způsob zapojení kraje:
- koordinace aktivit příslušných subjektů
- osvěta
- - vytvoření informačního systému pro veřejnost
- politická podpora (především co se týče opatření na snížení emisí tuhých znečišťujících látek)
- finanční podpora imisního monitoringu v oblastech s imisním zatížením překračujícím imisní limit
3.f.11 Podpora ochrany před nadlimitním hlukem z dopravy
Způsob zapojení kraje:
- koordinace a podpora
- vytipování lokalit, které je nutné řešit
- realizace
- osvěta veřejnosti
3.f.12 Podpora ochrany, udržení a zlepšení příznivého stavu významných přírodních lokalit (zvláště chráněných
území, lokalit soustavy Natura 2000 a přírodních parků
Způsob zapojení kraje:
- finanční podpora
- koordinace
- iniciace projektů
3.f.13 Podporovat všechny možnosti koncepčního usměrňování předpokladů pro udržitelný rozvoj území,
zejména pro soustavné a komplexní řešení účelného využití a prostorové uspořádání území s důrazem na
koordinaci veřejných a soukromých záměrů změn v území, na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území Jihomoravského kraje (včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví) a na omezování negativních dopadů suburbanizace.
Způsob zapojení kraje:
- koordinace územně plánovací činnosti obcí, i s ohledem na prováděné pozemkové úpravy
- dotační program na zpracování územních plánů
Opatření 3.i Kvalitní a dostupná technická infrastruktura
3.i.2 Zásobování energiemi, spolehlivá distribuční soustava
Způsob zapojení kraje:
- analýzy potřeb a zpracování / aktualizace klíčových koncepcí
- partnerství
- event. finanční spoluúčast na investicích
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Další ze základních Koncepcí je Akční plán Jihomoravského kraje, ze kterého jsou ve vztahu k POH JMK
zohledněny programy a opatření:
P1: Program vzdělávání a osvěty
Aktivity naplňující program:
A2. Využití informačního potenciálu regionálních mediálních prostředků (tisk, rádio, televize)
A3. Ekologická výchova ve školách – zaměřená na energetiku a environmentální osvětu
A4. Letáčky, reklama, metodické materiály
P3: Program energetického využití biomasy
Aktivity naplňující program:
A2. Výstavba bioplynových stanic
Prostřednictvím POH JMK jako základního řídicího dokumentu se tyto principy uplatňují přeneseně v POH
Hodonín.

5.3. KONCEPCE MĚSTA - POH HODONÍN A JEHO VAZBA NA POH JMK
POH Hodonín reflektuje Strategii a vytyčené priority rozvoje odpadového hospodářství ČR v POH ČR a POH JMK,
jejich cíle, zásady, opatření a příslušné indikátory pro období 2015-2024, které zohledňují politiku životního
prostředí ČR, evropské závazky ČR a potřeby současného odpadového hospodářství v městě Hodonín a JMK.
Závazná část POH Hodonín, je založena na principu dodržování hierarchie nakládání s odpady.
Strategické cíle odpadového hospodářství ČR na období 2015-2024 vytyčené v POH ČR a strategické cíle POH
JMK vytyčené na období 2016-2025 a města Hodonín vytyčené na období 2017-2026 jsou:
1.
2.
3.
4.

Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce komunálních odpadů.
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku komunálních odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a
životní prostředí.
Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.

5.4. DALŠÍ KONCEPCE MĚSTA
Město Hodonín má zpracovány následující koncepční materiály, které mají nebo by mohly mít vztah k Plánu
odpadového hospodářství:
Koncepce
Územní plán města Hodonín září 2014 + 2 změny

Vztah k POH Hodonín
ÚP přímo vytyčuje plochy, kde je přípustné budovat
zařízení pro nakládání s odpadem a stanovuje zásady
pro využití ploch tak, ab docházelo k minimalizaci
vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí – nutno
respektovat při přípravě a realizaci konkrétních
záměrů v oblasti OH.
Vazba POHvyhláška. Po vstupu POHH v platnost
bude nutno vyhlášku přezkoumat s ohledem na její
aktualizaci v souladu s požadavky Nového POH.

Obecně závazná vyhláška č. 8/2012 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na
území města Hodonína 6/2012
Strategický plán rozvoje města 2017 – 2022.

POH váže na následující cíl Strategického skeletu
Strategického plánu rozvoje města:
Cíl 4.1 Aktivovat město a jeho občany k ochraně
životního prostředí a vytvořit podmínky pro zlepšení
zdraví občanů:
4.1.3 Omezení produkce odpadů navýšením
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separovaného sběru odpadů spolu s podporou
ekologické výchovy občanů.
Náplň POH odpovídá tomuto cíli.
Přímá vazba na PO není. Projektu je možno využít
při prosazování záměrů POH.
Konkrétně problematiku z oblasti nakládání s odpady
neřeší. Zde se však otevírá prostor pro další práci při
formování vztahu školní generace k životnímu
prostředí jako celku a ke správnému nakládání
s odpady zvlášť, především těch opatření POH, která
jsou směřována do informační a osvětové oblasti.

Deklarace projektu Zdravé město Hodonín 6/2002 +
Přehled organizovaných akcí v roce 2016
Školství ve městě Hodoníně v letech 2004 – 2011,
současný stav a koncepční záměry do roku 2020
12/2011.
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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. ZHODNOCENÍ POH HODONÍN JAKO KONCEPCE
POH Hodonín je předkládán jako jedno variantní, což vyplývá ze samotného procesu jeho přípravy, kdy
docházelo k neustálému zpřesňování a úpravám POH tak, jak to vyplynulo z požadavků POH JMK v rámci
zjišťovacího řízení po předložení oznámení koncepce a dalších subjektů zainteresovaných na řešené
problematice.
Z hlediska možných kumulativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými koncepcemi a synergických
vlivů navrhovaných strategických, hlavních a dílčích cílů je nutno posuzovat POH Hodonín jakožto koncepci
principiálně ve dvou rovinách. Jednak se jedná o obecnou normativní rovinu, kdy POH působí jako koncepční
dokument určující trendy v nakládání s odpady na území města v následujícím období. V tomto ohledu
vycházíme ze základních principů konstrukce POH, který se řídí požadavky stanovenými na celostátní úrovni
prostřednictvím POH ČR a na krajské úrovni prostřednictvím POH JMK. Jako hlavní zásady formuluje POH ve
shodě s POH JMK:
1.
2.
3.
4.

Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce komunálních odpadů.
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku komunálních odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a
životní prostředí.
Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.

Za uvedených předpokladů lze pak na hodnocení případného synergického působení POH města 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 … 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;

•

potřeby provést strukturální změny ve výrobě, technologii a inovacích a rovněž modelech spotřeby a
životního stylu tak, 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;

•

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.“

Z hlediska druhé roviny, tj. roviny konkrétních projektů, pak plně platí vývody uvedené výše v kap. 3.
Charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly být provedením koncepce významně zasaženy.
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Z hlediska vyhodnocení koncepce lze konstatovat, že v rámci POH města je odpovídajícím způsobem
zohledňován požadavek na vyloučení nebo minimalizaci případných negativních synergických efektů při
realizaci dotčené koncepce.
Konkrétní hodnocení je obsahem následujících kapitol.

6.2. ZHODNOCENÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ POH HODONÍN
Pro vyhodnocení vlivů jednotlivých cílů POH bylo využito hodnoticí stupnice uvedené v materiálu (Fakulta
životního prostředí ČZU v Praze (2014). Posouzení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 2024 na životní prostředí.) Tento způsob byl zvolen z důvodu vhodnosti uvedené metody pro daný účel, její
přehlednosti, rovněž s přihlédnutím k požadavku jednotnosti a možnosti srovnání zvolených metod. Uvedený
přístup odpovídá rovněž závěrům uvedeným v materiálu „PORADA SEA 2016 - závěry a metodická doporučení
(5. října 2016, Hotel Akademie Naháč, Komorní Hrádek)“.
Pro zhodnocení možných významných vlivů na životní prostředí jsou definovány jednotlivé významné složky
životního prostředí, které jsou brány jako kritéria pro určení míry potencionálního impaktu. Významnost vlivů je
hodnocena podle následující stupnice:
Hodnota
-2

Termín
Významný negativní vliv

-1

Mírně negativní vliv

0
+1
+2

Nulový vliv
Mírně pozitivní vliv
Významný pozitivní vliv

Popis
Vylučuje schválení koncepce obsahující takto vyhodnocená opatření
Významný rušivý až likvidační vliv.
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by byla
možná jen vypuštěním problémového dílčího opatření).
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje schválení koncepce.
Mírný rušivý vliv na posuzovanou složku životního prostředí.
Je možné jej dále snížit navrženými zmírňujícími opatřeními.
Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný prokazatelný vliv.
Mírný příznivý vliv na posuzovanou složku životního prostředí.
Významný příznivý vliv na posuzovanou složku životního prostředí.

Vyhodnocení je provedeno tabelárním způsobem na dalších stranách.
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Vlivy na lesy a zemědělské kultury
1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů
a přechod na oběhové hospodářství.

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
1

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na horninové prostředí a půdu
1

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na vodu
1

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na klima
1

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na ovzduší
1

Cíl POH Hodonín

1. 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“.

Vlivy na krajinu včetně synergických
a kumulativních vlivů

Tabulka 15: Hodnocení možných významných vlivů na životní prostředí pro jednotlivé cíle POH Hodonín.

1

Poznámka

Vlivy na ovzduší jsou ambivalentní, nutno hodnotit
návazně na realizaci konkrétních projektů.
U záměrů předpokládaných POH :
•
Podporovat přemístění a výstavbu sběrného
dvora a dotřiďovací linky se zvýšenou kapacitou
na cca 15000 t/rok na vhodnějším místě ve
městě
Hodoníně
s
minimálními
environmentálními a zdraví obyvatel ohrožujícími
dopady. Při výstavbě sběrného dvora a
dotřiďovací linky a po jejich uvedení do provozu
důsledně dodržovat příslušné právní předpisy
včetně:
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů (v platném znění).
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci.
vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví
podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelů biologických
expozičních testů, podmínky odběru

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických
a kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Cíl POH Hodonín

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
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5. Nadále podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro
odpady z papíru, plastů, skla a kovů.

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

6. Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou
úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u
odpadů z materiálů jako jsou papír, plast, kov, sklo,
pocházejících z domácností, případně odpady jiného původu,
pokud jsou tyto odpady podobné odpadům z domácností.

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

7. 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.

0

1

0

1

0

1
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1

1

0

0

0

1

Poznámka

biologického materiálu pro provádění
biologických expozičních testů a náležitosti
hlášení prací s azbestem a biologickými
činiteli
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací
•
Podporovat možnost vybudování překladiště a
vytvoření environmentálně příznivějších systémů
svozu odpadů (například s možností využití
železniční přepravy, kontejnerové přepravy
apod.). V případě realizace tohoto záměru
důsledně dodržovat příslušné právní předpisy, viz
předchozí bod.
lze za respektování požadavků OŽP a veř. zdraví při
přípravě konkrétních záměrů zajistit nulovou míru
tohoto vlivu.
Separovaný sběr se příznivě projeví ve využívání
vyšších prvků hierarchie nakládání s odpady a tedy se
sníží potenciální negativní dopady do složek ŽP
hodnocených stupněm 1.
Důvody ke zvolenému hodnocení jsou stejné jako u
předchozího opatření.

Vlivy na ovzduší jsou ambivalentní, nutno hodnotit
návazně na realizaci konkrétních projektů.
U záměrů předpokládaných POH:
•
Podporovat přemístění a výstavbu sběrného
dvora a dotřiďovací linky se zvýšenou kapacitou
na cca 15000 t/rok na vhodnějším místě ve

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických
a kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Cíl POH Hodonín

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
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Poznámka

městě
Hodoníně
s
minimálními
environmentálními a zdraví obyvatel ohrožujícími
dopady. Při výstavbě sběrného dvora a
dotřiďovací linky a po jejich uvedení do provozu
důsledně dodržovat příslušné právní předpisy
včetně:
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů (v platném znění).
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci.
vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví
podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelů biologických
expozičních testů, podmínky odběru
biologického materiálu pro provádění
biologických expozičních testů a náležitosti
hlášení prací s azbestem a biologickými
činiteli
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací
•
Podporovat možnost vybudování překladiště a
vytvoření environmentálně příznivějších systémů
svozu odpadů (například s možností využití
železniční přepravy, kontejnerové přepravy
apod.). V případě realizace tohoto záměru
důsledně dodržovat příslušné právní předpisy, viz
předchozí bod.
lze za respektování požadavků OŽP a veř. zdraví při
přípravě konkrétních záměrů zajistit nulovou míru
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8. 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.
9. Snižovat měrnou produkci nebezpečných komunálních
odpadů.
10. Minimalizovat negativní účinky při nakládání s
nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí.

11. 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 odpadů pod
katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických
a kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Cíl POH Hodonín

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
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Poznámka

tohoto vlivu.
Akcentovány vlivy související z omezení skládkové
činnosti.
1

1

0
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0

1
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0

0

0
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1

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1
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1
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1

0

0

0
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0
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2

0

0

0

2

2

Kladné vlivy nutno očekávat ve všech sférách ŽP.
Akcentace vlivů na veřejné zdraví
Dtto cíl č. 9.
Akcentovány vlivy související z omezení skládkové
činnosti.
Posílen význam pro omezení využívání přírodních
zdrojů.
Vlivy na ovzduší jsou ambivalentní (činnost
recyklačních zařízení jako zdroje prachu), nutno
hodnotit návazně na realizaci konkrétních projektů.
U záměrů předpokládaných POH („:
•
Podporovat přemístění a výstavbu sběrného
dvora a dotřiďovací linky se zvýšenou kapacitou
na cca 15000 t/rok na vhodnějším místě ve
městě
Hodoníně
s
minimálními
environmentálními a zdraví obyvatel ohrožujícími
dopady. Při výstavbě sběrného dvora a
dotřiďovací linky a po jejich uvedení do provozu
důsledně dodržovat příslušné právní předpisy
včetně:
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů (v platném znění).
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických
a kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Cíl POH Hodonín

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

verze 1
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Poznámka

zaměstnanců při práci.
vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví
podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelů biologických
expozičních testů, podmínky odběru
biologického materiálu pro provádění
biologických expozičních testů a náležitosti
hlášení prací s azbestem a biologickými
činiteli
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací
•
Podporovat možnost vybudování překladiště a
vytvoření environmentálně příznivějších systémů
svozu odpadů (například s možností využití
železniční přepravy, kontejnerové přepravy
apod.). V případě realizace tohoto záměru
důsledně dodržovat příslušné právní předpisy, viz
předchozí bod.
lze za respektování požadavků OŽP a veř. zdraví při
přípravě konkrétních záměrů zajistit nulovou míru
tohoto vlivu.
Posílen význam pro omezení využívání přírodních
zdrojů.
Posílen význam pro omezení využívání přírodních
zdrojů.
Posílen význam pro omezení využívání přírodních
zdrojů.
Vlivy na ovzduší a veřejné zdraví lze sledovat
v důsledku omezení neefektivní přepravy a negativních
vlivů s ní spojených.
Naplněním cíle dojde k pozitivnímu ovlivnění prakticky
-

12. Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních
elektrických a elektronických zařízení.
13. Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných
baterií a akumulátorů.

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

14. Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

15. Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřený a efektivní
systém svozu a sběru odpadů na území města Hodonín.

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

16. Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1
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17. Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo
místa k tomu určená a s odpady jejichž vlastník není znám
nebo zanikl.
18. V návaznosti na Koncepci environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty 2011 – 2020 JMK a ČR zajistit komplexní
informační podporu o problematice, včetně zavedení
problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov, a
výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s
ochranou a tvorbou životního prostředí.
19. Zajistit účinné zapojení veřejné správy města Hodonín na
všech úrovních do problematiky předcházení vzniku odpadů s
cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu
veřejné správy města Hodonín.
20. Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých
složek komunálního odpadu a následnému snižování na všech
úrovních veřejné správy a na úrovni občanů.
21. Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a
organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného
používání výrobků a materiálů.
22. Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky
předcházení vzniku odpadů v aktivitách a činnostech
kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků.

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických
a kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Cíl POH Hodonín

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
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Poznámka

všech složek ŽP vč. veřejného zdraví.
Dtto předchozí cíl.
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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 Hodonín svým zaměřením vycházejícím z principů POH
JMK (návazně na POH ČR) je jednoznačně prvkem kladně působícím v oboru své účinnosti.

6.3. ZHODNOCENÍ ZÁSAD A OPATŘENÍ POH HODONÍN
V následující tabulce je provedeno vyhodnocení opatření a zásad uvedených v závazné části POH Hodonín. Pro
hodnocení bylo použito stejné metody jako v případě cílů POH.
Dále uvedené zásady a opatření pro jednotlivé skupiny odpadů jsou hodnoceny společně, protože se vztahují
vždy k jednotlivému specifickému okruhu problematiky odpadů. Je třeba je uplatňovat komplexně a ve
vzájemné provázanosti. Atomizace těchto aglomerizovaných skupin by byla samoúčelným administrativním
aktem bez přínosu k vypovídací schopnosti celkového hodnocení.
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Vlivy na krajinu včetně synergických
a kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

2.1. Nakládání s komunálními odpady, zejména směsným komunálním odpadem a biologicky rozložitelnými komunálními odpady
2.1.1 Komunální odpad
Zásady:
1
1
1
1
1
a) Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní sběr (papír, plasty, 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 ve městě Hodonín.
c)
Ve městě Hodonín povinně zajistit (zavést) oddělený (tříděný) sběr využitelných složek
komunálních odpadů, minimálně papíru, plastů, skla a kovů.
d) Systém sběru komunálních odpadů ve městě Hodonín stanoví město s ohledem na požadavky a
dostupnost technologického zpracování odpadů. Přitom systém sběru stanoví v samostatné
působnosti město Hodonín obecně závaznou vyhláškou.
e) Rozsah a způsob odděleného sběru složek komunálních odpadů v obci stanoví město Hodonín s
ohledem na technické, environmentální, ekonomické a regionální možnosti a s ohledem na
podmínky dalšího zpracování odpadů, přičemž oddělený sběr musí být dostatečný pro zajištění
cílů POH JMK pro komunální odpady.
f)
Město Hodonín je povinno 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, a to 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 POH ČR a JMK.
g) Upřednostňovat environmentálně přínosné, ekonomicky a sociálně únosné technologie
zpracování komunálních odpadů.
h) Akceptovat zachování a rozvíjení spoluúčasti a spolupráce s producenty obalů a dalšími výrobci
na zajištění sběru (zpětného odběru) a využití příslušných složek komunálních odpadů podle
principu „znečišťovatel platí“ a „rozšířené odpovědnosti výrobce“.
i)
Před změnou systému sběru a nakládání s komunálními odpady v městském měřítku vždy
provést důkladnou analýzu dosavadního stavu se zahrnutím environmentálních, ekonomických,
sociálních hledisek a analýzu podrobit široké diskusi všech dotčených subjektů.

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Zásady a opatření POH Hodonín

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Tabulka 16: Hodnocení možných významných vlivů na životní prostředí pro jednotlivé zásady a opatření POH Hodonín

1

1

1

1

0

1

1

Poznámka

Jedná se o zásady
administrativního charakteru
určující požadavky na způsob
nakládání komunálními odpady
tak, aby byly uplatněn požadavky
vyplývající z koncepce POH JMK.
V případě uplatnění těchto zásad
lze očekávat pozitivní vlivy
prakticky ve všech hodnocených
oblastech. Konkrétní struktura,
míra významnosti a projevů těchto
vlivů bude záviset na způsobu
konkrétního naplnění uvedených
zásad. Při uvedené hodnocení bylo
použito premisy zásadního účelu
POH, tj. 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.
Uplatnění zásad má rovněž přínos
pro informační oblast, osvětu a
vzdělávání obyvatelstva.

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických
a kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a
surovinových zdrojů
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1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

Opatření vycházejí z uvedených
zásad, jejich hodnocení tedy je na
stejné bázi jako zásady.

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0
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1

-1

0

1

1

0

0

1

0

1

0
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1

Kladné vlivy v důsledku omezení
skládek a posílení prioritních
článků hierarchie nakládání s
odpady
V důsledku realizace opatření a), d)
je nutno očekávat vlivy v důsledku
emisí. Tyto vlivy nesmí překročit
parametry dané platnými předpisy

Zásady a opatření POH Hodonín

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) Dodržovat legislativně zakotvené povinnosti a podmínky tříděného sběru komunálních odpadů.
b) Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů,
minimálně pro papír, plasty, sklo a kovy.
c)
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
d) Zabezpečit přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování komunálních
odpadů minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí.
e) Průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s komunálními odpady ve městě Hodonín
a jeho kapacitní možnosti a navrhovat opatření k jeho zlepšení.
f)
Zařazovat tříděný odpad, získaný v rámci odděleného sběru ve městě Hodonín jako komunální
odpad (s obsahem obalové složky), tj. jako skupinu 20 Katalogu odpadů.
g) Důsledně dodržovat legislativně vymezené podmínky, za kterých může dojít k odchýlení se od
hierarchie nakládání s odpady. Tyto podmínky by měly sledovat zejména ochranu životního
prostředí a lidského zdraví, zohledňovat celkový životní cyklus odpadů a jeho dopad na životní
prostředí, technickou proveditelnost, hospodářskou udržitelnost a možné sociální dopady.
h) Na úrovni města informovat 1x za rok 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 1x za rok zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce.
2.1.2 Směsný komunální odpad
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 energetické využívání SKO v zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho
předchozí úpravy nebo po jeho úpravě následným spalováním/spolu spalováním za dodržování
platné legislativy.

Poznámka

j)

58

Dodržovat legislativně stanovený zákaz skládkování SKO, recyklovatelných a využitelných
odpadů od roku 2024.
c)
Průběžně sledovat stav úpravy poplatku za skládkování využitelných komunálních odpadů a
podporovat úsilí, aby jeho výše 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 EU, 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.
d) V adekvátní míře energeticky využívat SKO v zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho
předchozí úpravy nebo po jeho úpravě následným spalováním/spolu spalováním za dodržování
platné legislativy.
e) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se SKO na městské úrovni.
2.1.3 Živnostenské odpady
Zásady:
a) Poskytnout původcům živnostenských odpadů, tj. právnickým osobám a fyzickým osobám
oprávněným k podnikání produkujícím komunální odpad na území města Hodonín (živnostníci,
subjekty z neprůmyslové výrobní sféry, administrativy, ze služeb a obchodu) možnost zapojit
se do systému nakládání s komunálními odpady ve městě Hodonín, (pokud bude mít město
Hodonín zavedený systém nakládání s komunálními odpady se zahrnutím živnostenských
odpadů).
b) Ve městě Hodonín 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
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hierarchií pro nakládání s odpady.
Umožnit ve městě Hodonín zapojit do svého systému nakládání s komunálními odpady
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání dle možností a kapacity daného
systému.
Opatření:
a) Dodržovat legislativní zakotvení možnosti zapojení právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání do obecního systému nakládání s komunálními odpady.
b) Průběžně vyhodnocovat systémy města Hodonín 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.
c)
Na úrovni města Hodonín umožnit nastavení kritérií, například maximální limit produkce
komunálních odpadů, při jejichž splnění 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.
d) Průběžně vyhodnocovat kritéria uvedená v části c) tohoto odstavce a doporučovat jejich
úpravu dle aktuálních podmínek ve městě Hodonín.
e) Akceptovat rozšíření kontrolní pravomoci obcí, zejména o sankce vůči právnickým osobám a
fyzickým osobám neoprávněně využívajícím obecní systém nakládání s komunálními odpady.
f)
Akceptovat legislativu umožňující spolupráci obcí s živnostenskými úřady s ohledem na
zlepšení možností kontroly právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání
podnikajících na území dané obce.
2.1.4. Biologicky rozložitelné komunální odpady
Zásady:
a) Ve městě Hodonín 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:

Poznámka
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BRKO na základní úrovni – domácí
a komunitní kompostování.
V důsledku realizace opatření l) je
nutno očekávat vlivy v důsledku
emisí. Vzhledem k tomu, že se zde
předpokládá využití Spalovny Brno,
nejedná se o problém řešení na
území města Hodonína.

Podporovat v obecně závazné vyhlášce obce zavedený systém shromažďování, odděleného
sběru a nakládání s BRKO na území města Hodonín, 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 biologicky rozložitelné odpady, minimálně
biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu.
Důsledně kontrolovat zajištění odděleného sběru BRKO.
Pro jednotlivé skupiny BRKO akceptovat stanovení jejich vlastnosti a požadavky na sběr a
nakládání s nimi.
Snižovat množství BRKO ukládaných na skládky.
Snižovat podíl biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu
Požadovat dodržování legislativně stanovené povinnosti fyzických osob a původců napojení na
systém města Hodonín, BRKO odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití podle
systému stanoveného obcí, pokud odpady sami nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech.
Systém shromažďování, odděleného sběru a nakládání s BRKO na území města Hodonín bude
vycházet z technických možností a způsobů využití BRKO v obci v návaznosti na nakládání s
komunálními odpady v kompostárně v Těmicích. Přičemž energetické využití biologicky
rozložitelné složky obsažené ve SKO nenahrazují povinnost města zavést systém odděleného
sběru BRKO a jejich následné využití.
Na úrovni města informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému
nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru BRKO a o nakládání
s nimi. Současně s tím také informovat občany o možnostech prevence a minimalizace vzniku
BRKO. Minimálně jednou ročně zveřejňovat kvantifikované výsledky odpadového hospodářství
města Hodonín.
Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí kompostování biologicky
rozložitelných odpadů u fyzických osob v rodinných domech.
Akceptovat stanovení minimálních požadavků na technologie pro zpracování biologicky
rozložitelných odpadů a na vlastnosti výstupních produktů za účelem dosažení vysokého využití
produktů a splnění všech nároků na ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
Podporovat využití kompostů vyrobených z biologicky rozložitelných komunálních odpadů, tj.
biologických odpadů získaných z odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních
odpadů, k aplikaci do půdy u městské zeleně.
Podporovat energetické využití biologicky rozložitelných odpadů obsažených ve směsném
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komunálním odpadu, který je obecně s ohledem na heterogenitu materiálu a koncentraci
rizikových látek a prvků nevhodný pro přímé kompostování, jejich zpracování v bioplynových
stanicích nebo zpracování jinými biologickými metodami.
m) Podporovat kontrolu nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení a s odpady vedlejších
živočišných produktů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.
2.2 Obaly a obalové odpady
Opatření:
a) Zachovat a rozvíjet stávající integrovaný systém třídění komunálních odpadů, včetně jejich
obalové složky a podporovat další rozvoj tohoto systému.
b) Dodržovat legislativní podmínky tříděného sběru.
c)
Podporovat nakládání s obalovými odpady dle hierarchie nakládání s odpady.
d) Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru ve městě Hodonín pro využitelné složky
komunálních odpadů, minimálně komodit: papír, plasty, sklo a kovy.
e) Stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování a odděleného sběru
minimálně komodit: papír, plastu, sklo a kovy a povinnost obcí určit místa, kam mohou fyzické
osoby a původci napojení na systém obce odkládat papír, plasty, sklo a kovy, který produkují
jako odpad.
f)
Požadovat dodržování legislativně stanovené povinnosti fyzických osob a původců napojených
na systém obce, papír, plasty, sklo a kovy odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití
podle systému stanoveného městem, pokud odpad sami nevyužijí v souladu se zákonem o
odpadech.
g) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
h) Průběžně vyhodnocovat nakládání s obaly v rámci systému obce k nakládání s komunálními
odpady, kapacitní možnosti systémů a podporovat opatření k jejich zlepšení.
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Jedná se o zásady
administrativního charakteru
určující požadavky na způsob
nakládání s odpady z obalů tak,
aby byly uplatněny požadavky
vyplývající z koncepce POH JMK
promítnuté do POH města.
V případě uplatnění těchto zásad
lze očekávat pozitivní vlivy
prakticky ve všech hodnocených
oblastech. Konkrétní struktura,
míra významnosti a projevů těchto
vlivů bude záviset na způsobu
konkrétního naplnění uvedených
zásad. Při uvedené hodnocení bylo
použito premisy zásadního účelu
POH, tj. 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.
Uplatnění zásad má rovněž přínos
pro informační oblast, osvětu a
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vzdělávání obyvatelstva.
2.3 Nakládání s nebezpečnými komunálními odpady
Zásady:
a) Podporovat výrobu výrobků tak, aby byl omezen vznik nevyužitelných nebezpečných odpadů,
a tím bylo 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 pro recyklaci a využití nebezpečných odpadů a technologie
pro 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. Nevyužívat nebezpečné odpady, resp. nebezpečné odpady, které přestaly být
nebezpečnými odpady, na povrchu krajinného terénu.
f)
Zpřísnit podmínky využívání nebezpečných odpadů jako technologického materiálu pro
zvýšení technického zabezpečení skládky.
g) Snižovat množství nebezpečných odpadů ve směsném komunálním odpadu.
Opatření:
a) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s nebezpečnými komunálními odpady na městské
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) Dodržovat legislativní stanovení požadavků na osobu odebírající vzorky nebezpečných odpadů
určené ke zkouškám k prokázání vlastností odpadu.
2.4 Stavební a demoliční odpady
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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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Uplatňování zásad pro nakládání
s nebezpečnými odpady se projeví
příznivě ve všech hodnocených
ukazatelích v důsledku eliminace
nebo omezení nakládání
s odpadem, který může negativně
působit prostřednictvím svých
nebezpečných vlastností.
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Administrativní opatření
vycházející z uvedených zásad.
Proto je hodnocení stejné.

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

Hodnocení vychází z hlediska
zaměření uvedených zásad
směrem ke stavebním odpadům
bez nebezpečných složek
(nebezpečné odpady jou řešeny
samostatně).
Administrativní opatření
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Důsledně dodržovat legislativně stanovené podmínky pro řízení vzniku stavebních a
demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, a tím minimalizovat nebezpečné složky a
vlastnosti, přednostně zabezpečit využívání stavebních a demoličních odpadů a jejich recyklaci
a zajišťovat vysokou kvalitu následného recyklátu.
b) Řídit se legislativou EU v oblasti „konce odpadu“ a, pokud nebude zpracován příslušný
legislativní dokument na úrovni EU, dodržovat dokument vypracovaný MŽP, který přesně
stanoví přechod recyklovaného stavebního a demoličního odpadu na výrobek.
c)
Akceptovat zavedení norem pro jakost recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů.
d) 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.
e) Zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů s výjimkou výkopových
zemin a hlušin bez nebezpečných vlastností.
f)
Důsledně dodržovat legislativní vymezení rozsahu druhů stavebních a demoličních odpadů
vhodných k využití na povrchu terénu.
g) Dodržovat zásady stanovené v dokumentu pro nakládání s odpady, které se v budoucnu
v komoditě stavební odpady budou vyskytovat – plastová okna, izolační materiály ze zateplení
budov a podobně, a to s cílem jejich maximálního využití.
2.5 Nakládání s výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru
2.5.1 Odpadní elektrozařízení pocházející z domácností
Opatření:
a) Dodržovat legislativní nastavení funkčního systému zpětného odběru odpadních elektrických
a elektronických zařízení v návaznosti na nový zákon o zpětném odběru.
b) Podporovat spolupráci povinných osob v rámci celého systému zpětného odběru, například
dostupnost sběrné sítě pro spotřebitele nebo realizaci osvětových a informačních kampaní s
cílem zvýšení množství odděleně sebraného elektrozařízení.
c)
Dodržovat legislativní nastavení povinností a odpovědností jednotlivých osob v rámci celého
systému zpětného odběru v intencích zvláštního „mírnějšího“ režimu pro nakládání s odpady
při sběru a přepravě odpadních elektrických a elektronických zařízení.
d) Dodržovat legislativní stanovení kontrolní pravomoci vůči výrobcům a kolektivním systémům,
včetně nastavení možností kontroly efektivního vynakládání finančních prostředků vybraných
v rámci systému zpětného odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení.
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Posilovat vazbu sběrné sítě OEEZ ve městě Hodonín na obecní systém nakládání s
komunálními odpady.
f)
Akceptovat nastavené standardy pro sběr, přepravu a zpracování odpadních elektrozařízení
a důsledně je vymáhat jednotlivými orgány státní správy a samosprávy.
g) Lépe zabezpečit stávající sběrnou infrastrukturu proti krádežím a nelegální demontáži.
h) Zvyšovat dostupnost a počet míst sběrné sítě pro elektrozařízení, zejména malá a tyto sběrná
místa zveřejňovat na portálu veřejné zprávy v registru míst zpětného odběru.
i)
Zintenzivnit informační kampaně.
j)
Dodržovat hierarchii nakládání s odpady s upřednostněním opětovného použití ze strany
státních i soukromých institucí.
k) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
2.5.2 Odpadní baterie a akumulátory
Opatření:
a) Dodržovat legislativní nastavení povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob v rámci celého
systému zpětného odběru v intencích zvláštního „mírnějšího“ režimu nakládání s odpady při
sběru a přepravě přenosných nebo automobilových baterií a akumulátorů.
b) Posilovat vazbu sběrné sítě ve městě Hodonín na obecní systém nakládání s komunálními
odpady a sběrná místa zveřejňovat na portálu veřejné zprávy v registru míst zpětného
odběru.
c)
Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
d) Zintenzivnit informační kampaně.
2.5.3 Odpadní pneumatiky
Opatření:
a) Dodržovat legislativní nastavení povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob v rámci celého
systému zpětného odběru.
b) Akceptovat legislativní stanovení kontrolní pravomoci.
c)
Dodržovat legislativní zakotvení principu zvláštního „mírnějšího“ režimu pro nakládání
s odpady při sběru odpadních pneumatik.
d) Posilovat vazbu sběrné sítě ve městě Hodonín na obecní systém nakládání s komunálními
odpady s tím, že budou stanoveny parametry sběrné sítě za účelem minimalizace nákladů
pro město Hodonín v oblasti nakládání s odpadními pneumatikami a sběrná místa
zveřejňovat na portálu veřejné zprávy v registru míst zpětného odběru.

Poznámka

e)
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e) Zintenzivnit informační kampaně.
f)
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
2.6 Systém sběru odpadů
Zásady pro sběr odpadů:
a) U sběrného dvora zajistit shromažďování papíru, kovů, plastů, skla, objemného odpadu,
nebezpečných složek komunálních odpadů a prostor pro místo zpětného odběru elektrických a
elektronických zařízení.
b) Zabezpečit 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, tj. výrobci, dovozci, distributory.
c)
Zabezpečit tříděný sběr bioodpadů.
d) Zabezpečit tříděný sběr nebezpečných 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.
g) Z veřejných zdrojů podporovat výstavbu logistiky sběru a svozu odpadů z místa jejich vzniku do
zařízení k využívání odpadů, 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 JMK a POH ČR.
Opatření:
a) Průběžně vyhodnocovat systém svozu a sběru odpadů na městské úrovni.
b) Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH Hodonín stanovovat potřebné logistické systémy
sběru, třídění a svozu odpadů na zařízení pro nakládání s odpady v městě Hodonín a JMK.
c)
Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH Hodonín stanovovat preferované a k podpoře z
veřejných zdrojů doporučované systémy sběru, třídění a svozu odpadů na zařízení pro
nakládání s odpady v městě Hodonín.
d) Zabezpečit přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování odpadů
minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí.
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Zabezpečit snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména biologicky
rozložitelných odpadů.
f)
Zabezpečit snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu.
3 Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl
Opatření:
0
0
0
0
0
0
a) Akceptovat legislativu stanovující odpovědnost majitele nemovitosti, zajistit nakládání
s odpadem, jehož původce není znám, nacházejícím se na jeho nemovitosti. Akceptovat nastavení
systému uhrazení účelně vynaložených nákladů z veřejných prostředků v případě, že vlastník
nemovitosti prokáže, že umístění odpadu na svou nemovitost nezpůsobil, anebo mu nemohl
zabránit.
b) Akceptovat legislativní zakotvení, že v případě, kdy nabývá nový vlastník vlastnického práva
k nemovitosti, stává se také vlastníkem odpadů, které jsou na nebo v této nemovitosti umístěny.
c)
Podporovat efektivní tvorbu programů osvěty a výchovy ve městě Hodonín v rámci EEOV JMK
včetně podpory, zejména formou zajištění financování těchto programů.
d) Zapojení veřejnosti do programů a akcí vedoucích k formování pozitivního postoje k udržení
čistoty prostředí a správného nakládání s odpady ve městě Hodonín.
e) Efektivně využívat udělování pokut za znečišťování veřejných prostranství2.
f)
Podporovat zvýšení maximální hranice výše pokuty přestupku neoprávněného založení skládky
nebo odkládání odpadů mimo vyhrazená místa.
g) Zaměřit kontrolu na neoprávněné využívání obecních systémů k nakládání s odpady ze strany
právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.
h) Zapojovat na základě smlouvy právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání do
obecních systémů nakládání s odpady.
i)
Informovat občany a podnikatelské subjekty o možnostech pokutování za aktivity spojené
s odkládáním odpadů mimo místa k tomu určená.
j)
Podporovat optimální nastavení obecního systému nakládání s komunálním odpadem a logistiku
sběru a svozu odpadů ve městě Hodonín (směsného komunálního odpadu, vytříděných složek
komunálních odpadů, objemného nebo nebezpečného odpadu, odpadů z odpadkových košů z
veřejných prostranství a čištění veřejných prostranství).
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2

) § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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k)

Podpořit zavedení na úrovni města komunikačních kanálů (například s využitím mobilních
a internetových technologií), přes které by občané měli možnost hlásit nelegálně uložené
odpady na veřejných prostranstvích nebo přechodné uložení odpadů v okolí sběrných hnízd a
kontejnerů.Využívat institutu veřejně prospěšných prací či institutu veřejné služby ze strany
městského úřadu pro zajištění úklidu a obsluhy veřejných prostranství, včetně aktivit spojených
s odstraňováním odpadů odložených mimo místa k tomu určená.
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6.4. HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PRO OPATŘENÍ PROGRAMU
PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ Z POH HODONÍN
V následující tabulce je provedeno vyhodnocení pro opatření týkající se prevence v oblasti odpadů, uvedených
v Závazné části POH Hodonín. Pro hodnocení bylo použito stejné metody jako v případě cílů POH JMK.
Poznámka:
Hodnocení cílů stanovených v POH pro tuto oblast je provedeno souhrnně výše v kapitole 6.2. Zhodnocení
konkrétních cílů POH Hodonín

69

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Města Hodonín 2017-2026

verze 1
březen 2017

Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických
a kumulativních vlivů
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Využívání energetických a
surovinových zdrojů

Tabulka 17: Hodnocení možných významných vlivů na životní prostředí pro opatření týkající se prevence v oblasti odpadů, uvedených v Závazné části POH Hodonín.
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0
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Opatření POH Hodonín

a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)

Vytvořit a zajistit kontinuální provoz volně přístupné informační základny o problematice
předcházení vzniku odpadů na všech úrovních města Hodonín. Vypracovat a volně
propagovat příručku pro občany, jak předcházet vzniku odpadů (se zaměřením na komunální
odpad a jeho jednotlivé složky).
Zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství
zpětně odebraných oděvů, textilu, obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, koberců, nářadí a
dalších znovupoužitelných výrobků. Veřejně propagovat činnosti neziskových organizací zpětně
odebírajících výrobky k opětovnému použití a podobných subjektů a zajistit vytvoření
interaktivní veřejně přístupné sítě (mapy) těchto organizací a středisek.
Zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství
zpětně odebraných elektrických a elektronických zařízení a za účelem snižování produkce
odpadů z těchto výrobků.
Zajišťovat šíření informací a osvětových programů zaměřených na snížení produkce odpadů
z potravin.
Zajistit informační a vzdělávací podporu problematiky předcházení vzniku odpadů na všech
úrovních územní samosprávy města Hodonín s ohledem na stabilizaci produkce a postupné
snižování produkce komunálních odpadů.
Zajišťovat šíření informací a osvětových programů zaměřených předcházení vzniku odpadů ze
stavebnictví pro občany
Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi kompostování biologicky rozložitelných
odpadů u fyzických osob.
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Důraz kladen na informační
podporu a motivaci.
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6.5. VYHODNOCENÍ ZÁMĚRŮ INVESTIČNÍHO CHARAKTERU
V této kapitole je provedeno vyhodnocení záměrů na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru
a svozu odpadů, které jsou uvedeny v Závazné části POH. Do vyhodnocení byly zahrnuty záměry konkrétního
investičního charakteru, kde lze očekávat vlivy v uvedených kategoriích.
Opatření neinvestičního charakteru mají převážně pozitivní vliv v oblasti osvěty, tj.
environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu
a osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Tabulka 18: Hodnocení opatření investičního charakteru

0

0

-1

-1

0

1

0

-1

0

0

1

2

Záměr POH Hodonín

Návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady
1.2 Třídění, sběr a svoz odpadu
d) Podporovat přemístění a výstavbu sběrného dvora a dotřiďovací linky se zvýšenou kapacitou na cca
15000 t/rok na vhodnějším místě ve městě Hodoníně s minimálními environmentálními a zdraví
obyvatel ohrožujícími dopady. Při výstavbě sběrného dvora a dotřiďovací linky a po jejich uvedení do
provozu důsledně dodržovat příslušné právní předpisy včetně:
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů (v platném znění).
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
při práci.
vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s
azbestem a biologickými činiteli
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
e)
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Uvedené hodnocení vychází
z těchto předpokladů:
- možnost vzniku emisí a
skleníkových plynů (CO2) z provozu
třídicí linky nelze vzhledem
k charakteru zařízení očekávat
- uvažuje se možnost ovlivnění vod
v případě neřízeného úniku složek
do půdních a vodních systémů
- uvažuje se možnost negativních
vlivů na psychiku obyvatel
v případě budování větších zařízení
v zastavěných plochách nebo
v dosahu zástavby – např. vliv
existence zařízení jako takového,
vliv příp. zápachu, vliv hluku při
manipulaci s odpady a shrom.
prostředky.
Všechny tyto vlivy jsou řešitelné
za uplatnění postupů vyplývajících
z uplatnění předpisů pro
posuzování vlivů na životní
prostředí a stavební řízení. POH
má ve Směrné části uveden aparát

e) Podporovat možnost vybudování překladiště a vytvoření environmentálně příznivějších
systémů svozu odpadů (například s možností využití železniční přepravy, kontejnerové přepravy
apod.). V případě realizace tohoto záměru důsledně dodržovat příslušné právní předpisy (viz
bod d) výše)

0

0
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-1

-1

0

1

0

-1

0

0

1

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu
a osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Záměr POH Hodonín

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
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Vlivy na horninové prostředí a půdu
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opatření (kap. 2.1).
- Dále akcentován kladný vliv
v důsledku zvýšené míry dalšího
využití odpadů a tím i podpory
hierarchie nakládání s odpady.
uvedené hodnocení vychází
z těchto předpokladů:
- snížení vzniku emisí a
skleníkových plynů (CO2) z provozu
spalovacích motorů
- uvažuje se možnost negativních
vlivů na psychiku obyvatel
v případě budování větších zařízení
v zastavěných plochách nebo
v dosahu zástavby – např. vliv
existence zařízení jako takového,
vliv příp. zápachu, vliv hluku při
manipulaci s odpady a shrom.
prostředky.
Všechny tyto vlivy jsou řešitelné
za uplatnění postupů vyplývajících
z uplatnění předpisů pro
posuzování vlivů na životní
prostředí a stavební řízení. POH
má ve Směrné části uveden aparát
opatření (kap. 2.1).

6.5.1. Cíle
Aglomerát cílů uvedených v Závazné části POH Hodonín neobsahují explicite žádné opatření na realizaci
technického zařízení pro nakládání s odpady na území města. Nepřímo je možno vyvozovat realizaci
takovéhoto zařízení z následujícího cíle:
Pořadov
Definice cíle
é číslo

15.

Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřený a efektivní systém svozu a sběru
odpadů na území města Hodonín.

Opatření
Viz opatření k cíli č.15. 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 (například podmínky vyplývající
z řízení v rámci posuzování vlivů záměru na životní
prostředí nebo z řízení podle stavebního zákona).

Hodnocení opatření je uvedeno výše v tab. 19: Hodnocení opatření investičního charakteru
Dílčí konkretizaci tohoto cíle pak lze nalézt ve směrné části POH, kde se kap. Třídění, sběr a svoz odpadu mj.
uvádí:
•

„d) Podporovat přemístění a výstavbu sběrného dvora a dotřiďovací linky se zvýšenou kapacitou na cca
15000 t/rok na vhodnějším místě ve městě Hodoníně s minimálními environmentálními a zdraví obyvatel
ohrožujícími dopady. Při výstavbě sběrného dvora a dotřiďovací linky a po jejich uvedení do provozu
důsledně dodržovat příslušné právní předpisy včetně:
- zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v
platném znění).
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
- vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

e) Podporovat možnost vybudování překladiště a vytvoření environmentálně příznivějších systémů svozu
odpadů (například s možností využití železniční přepravy, kontejnerové přepravy apod.). V případě realizace
tohoto záměru důsledně dodržovat příslušné právní předpisy, viz bod d).
Viz proto dále kap. 6.5.3

6.5.2. Zásady a opatření
Zásady a opatření jsou souhrnně hodnoceny výše v kapitole 6.3. Zhodnocení zásad a opatření POH Hodonín.
Zásady a opatření jsou převážně obecně deklarativního charakteru zaměřené do koncepční oblasti, což se
ostatně od dokumentu takového charakteru očekává.
Snad pouze v kapitole 2.6 Systém sběru odpadů, část Zásady pro sběr odpadů je uvedena zásada pod písm. g):
„Z veřejných zdrojů podporovat výstavbu logistiky sběru a svozu odpadů z místa jejich vzniku do zařízení
k využívání odpadů, u kterých bude ekonomicky a technicky prokázána účelnost jejich provozování na
regionální i celostátní úrovni vzhledem k přiměřenosti stávající sítě zařízení v souladu s POH JMK a POH ČR.“
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Z hlediska vyhodnocení platí plně vývody uvedené výše v kap. 6.5.1.

6.5.3. Směrná část POH
Směrná část POH Hodonín obsahuje v kap. Třídění, sběr a svoz odpadu mj. opatření:
•

„d) Podporovat přemístění a výstavbu sběrného dvora a dotřiďovací linky se zvýšenou kapacitou na cca
15000 t/rok na vhodnějším místě ve městě Hodoníně s minimálními environmentálními a zdraví obyvatel
ohrožujícími dopady. Při výstavbě sběrného dvora a dotřiďovací linky a po jejich uvedení do provozu
důsledně dodržovat příslušné právní předpisy včetně:
- zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v
platném znění).
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
- vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Město Hodonín počítá se záměrem rozšířit sběrný dvůr na 15 000 t/rok. Konkrétní provedení tohoto záměru
není dosud stanoveno, včetně výběru varianty rozšíření na stávajícím místě nebo přemístění.

„e) Podporovat možnost vybudování překladiště a vytvoření environmentálně příznivějších systémů svozu
odpadů (například s možností využití železniční přepravy, kontejnerové přepravy apod.). V případě realizace
tohoto záměru důsledně dodržovat příslušné právní předpisy, viz bod d).”:
Konkretizace uvedeného opatření nebyla ze strany města provedena.
Pro hodnocení konkrétních opatření je možno vyslovit následující shrnutí a závěr:
U záměrů lze za respektování požadavků OŽP a veř. zdraví při přípravě konkrétních záměrů zajistit takovou míru
vlivů, která nebude v rozporu s platnými limity i s požadavky na užívání dotčeného území a jeho okolí. K tomu
přispívají jak metody výběru konkrétního stanoviště, tak další postupy, jako je projektová příprava konkrétních
záměrů za respektování pouužití postupů a tecnologií vyplývajících z uplatnění příslušných BAT.

6.6. SOUHRN HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ POH HODONÍN NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Vyhodnocení provedená v kapitolách 6.1. až 6.5. lze shrnout následujícím způsobem:
Působení POH Hodonín jako koncepce pro řízení odpadového hospodářství na území Hodonína již ze samé
podstaty svého určení nemůže být provázeno takovými negativními vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví,
které by překračovaly platné limity (jsou-li stanoveny) nebo narušovaly udržitelný rozvoj příslušného územního
celku.
Principy POH Hodonín vycházejí z požadavků POH JMK POH ČR zakotvených obecně závazným předpisem na
úrovni kraje. Protože POH JMK byl řádně vyhodnocen a schválen, je nutno předpokládat, že uvedené principy
jsou stanoveny způsobem naplňujícím vývod uvedený v předchozím odstavci.
Kladné vlivy POH Hodonín tak, jak byly vyhodnoceny, vycházejí z konkrétního charakteru zásad, opatření a cílů
POH JMK a je možno je spatřovat především v oblastech:
•

organizační, řídicí, metodické zajištění požadovaných trendů v nakládání s odpady na území města;
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•

preference vyšších článků hierarchie nakládání s odpady – vliv na náhradu primárních zdrojů energie a
surovin;

•

podpora působení v oblasti informační, osvěty, vzdělávání;

•

podpora zapojení všech subjektů na území města do systému odpadového hospodářství města.

Potenciálních prvků možného negativního působení bylo shledáno minimum. Tyto vlivy jsou objektivního
charakteru (vyplývající z konkrétního charakteru možného působení naznačených konkrétních realizačních
projektů) a je dán reálný předpoklad minimalizace těchto vlivů pod úroveň platných limitů.
Vyhodnocení návrhu konkrétních projektů (zařízení) bylo provedeno zejména z pohledu preventivního, tj. byly
určeny potenciální zdroje možného negativního působení v jednotlivých sledovaných parametrech životního
prostředí dalších oblastí. Zde byla shledána možnost potenciálního ovlivnění některých oblastí životního
prostředí, opět v závislosti na konkrétním charakteru navrhovaných projektů. jedná se především o oblast
ovzduší, dále např. jde o možné ovlivnění vod, půd atd. U záměrů předpokládaných POH:
• Podporovat přemístění a výstavbu sběrného dvora a dotřiďovací linky se zvýšenou kapacitou na cca 15000
t/rok na vhodnějším místě ve městě Hodoníně s minimálními environmentálními a zdraví obyvatel
ohrožujícími dopady. Při výstavbě sběrného dvora a dotřiďovací linky a po jejich uvedení do provozu
důsledně dodržovat příslušné právní předpisy včetně:
- zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v
platném znění).
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
- vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
• Podporovat možnost vybudování překladiště a vytvoření environmentálně příznivějších systémů svozu
odpadů (například s možností využití železniční přepravy, kontejnerové přepravy apod.). V případě
realizace tohoto záměru důsledně dodržovat příslušné právní předpisy, viz předchozí bod.
lze za respektování požadavků OŽP a veř. zdraví při přípravě konkrétních záměrů zajistit takovou míru vlivů,
která nebude v rozporu s platnými limity i s požadavky na užívání dotčeného území a jeho okolí. K tomu
přispívají jak metody výběru konkrétního stanoviště, tak další postupy, jako je projektová příprava konkrétních
záměrů za respektování pouužití postupů a tecnologií vyplývajících z uplatnění příslušných BAT.
Uvedené vývody se opírají např. o Směrnou část POH, kde v kapitole Kritéria pro typy, umístění a kapacity
zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů je uvedeno:
„Město Hodonín stanovuje následující kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady
podporovaná z veřejných zdrojů:
a) Podporovat výstavbu zařízení a systémy sběru, třídění a svozu odpadů (nového sběrného dvora a
dotřiďovací linky) , u kterých bude ekonomicky a technicky prokázána účelnost jejich provozování na
regionální úrovni, vzhledem k přiměřenosti stávající sítě zařízení a v souladu s POH JMK.
b) Podporovat projekty tam, kde návrh nového zařízení bude v souladu s legislativními, technickými
požadavky a nejlepšími dostupnými technikami a kde bude záruka odborného provozování dané
technologie.
c) Doporučovat zařízení odpovídající svou kapacitou regionálnímu významu, která budou platnou součástí
systému nakládání s odpady JMK. Navrhovaná kapacita zařízení musí odpovídat potenciálu uvažovaného
regionu ve vazbě na reálné kapacity již schválených a provozovaných zařízení (nevyhodnocovat pouze na
základě povolených kapacit, ale na základě reálných kapacit pro jednotlivé toky odpadů a komodity).
d) Upřednostňovat technologie a zařízení umístěná do stávajících areálů zařízení k nakládání s odpady, pokud
mají vhodné podmínky pro jejich rozšiřování.
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.
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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 výběru projektů stanovit jako neopominutelné kritérium požadavky na co nejvyšší zohlednění
požadavků ochrany přírody a krajiny, ochrany lidského zdraví.
h) Při výběru projektů budou zvažovány následující aspekty:
• Snížení emisí hlavních znečišťujících látek spojených s danou činností.
• Snížení emisí skleníkových plynů.
• Snížení emisí prioritních nebezpečných látek spojených s danou činností.
• Využívání nejlepších dostupných technik definované v BREF dokumentech.
• Úspory energie.
• Úspory spotřeby surovin.
• Využívání obnovitelných či druhotných zdrojů surovin.
• Zvýšení rozlohy zastavěných ploch (negativní aspekt).
• Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa či půdy zemědělského půdního fondu první, popřípadě
druhé třídy ochrany (negativní aspekt).
• Zahrnutí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
• Snížení zdravotních rizik.
• Odstraňování starých ekologických zátěží a rizik.“

Z hlediska obecné charakterizace návrhu konkrétních záměrů POH Hodonín lze vyslovit závěry:
•

Kladným prvkem koncepce je trend maximálního využití stávajících zařízení popř. využití již existujících
zařízení mimo území města.. To má kladný vliv na strukturní využití krajiny a minimalizaci vytváření
nových vlivů na ŽP.

•

Koncepce struktury logistiky odpadů formou maximálního využití soustředěných materiálových toků
(realizace překladišť a potenciální posílení významu železnice má zásadní vliv na minimalizace ovlivnění
těch prvků ŽP, kde již dnes je situace na nevyhovující úrovni (negativní vlivy silniční dopravy).

•

Posílení prvků řešení nakládání s odpadem tam, kde je to z hlediska jejich druhů a způsobu vzniku možné,
již přímo u jejich původců vede k minimalizaci potřeb dalšího nakládání s těmito odpady a tím ke snížení
ekonomických nákladů i snížení rizika dalších možných vlivů. Zde se má na mysli např. posílení prvků
občanského popř. komunitního kompostování bioodpadu.

Vyhodnocení kumulativních vlivů:
Na základě jednotlivých problémových okruhů stavu ŽP v oblasti města Hodonína lze sledovat následující
možnosti kumulativních vlivů:
Mezi nejvýznamnější problémy města z hlediska nakládání s odpady obecně lze zahrnout:
Odpadové hospodářství
• SKO je stále skládkován.
• Bioodpady rostlinného původu jsou nedostatečně tříděny.
• Stávající sběrný dvůr a třídící linka nemá postačující kapacitu pro zvýšení odděleného sběru a bude
problematické jejich rozšíření kapacity, neboť jsou umístěny v blízkosti areálu Lázní Hodonín.
• Nedostatečný podíl materiálového využití materiálově využitelných KO.
• Nedostatečné ekonomické mechanismy motivující občany ke třídění odpadů.
Uvedené problémy jsou předmětem řešení POH.
Ovzduší
• Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdrojů znečištění – zejména silniční komunikace:
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Uvedený problém je nutno zohledňovat při výběru a přípravě projektů v rámci příslušných řízení – viz výše kap.
3. Vzhledem k charakteru zdrojů znečištění způsobujících celkovou imisní situaci v dané oblasti v porovnání
s možnými vlivy pocházejícími ze zdrojů nakládání s odpady definovanými pro město Hodonín lze kumulativní
působení tohoto vlivu označit za méně významné, v případě realizace opatření navržených POH v souladu
s požadavky ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, při použití postupů a technik odpovídajících BAT,
za minimální, případně kladné (snížení zátěže oproti současnosti).
Horninové prostředí, geologie staré ekologické zátěže
• Výskyt starých ekologických zátěží:
Uvedený problém je předmětem řešení POH. Řešení starých zátěží může kumulativně přispět ke snížení jejich
výskytu a to i v oblasti, která není předmětem celostátní registrace (likvidace drobných nelegálních skládek).
Příroda a krajina
• Střet silničních komunikací s velkoplošnými chráněnými územími:
Požadavek bude zohledňován při výběru a přípravě projektů v rámci příslušných řízení – viz výše kap. 3.
Kumulace v této oblasti se nepředpokládá, protože předmětem PO není realizace nových liniových staveb.
Voda
• Existence záplavových území:
Principy nakládání s odpady stanovené v POH mohou přispět k řešení uvedeného problému v důsledku snížení
zátěže ŽP odpady. Viz též výše odst. Horninové prostředí, geologie staré ekologické zátěže. Dále je uvedený
faktor nutno zohledňovat při výběru míst pro umístění zařízení pro nakládání s odpady.
Za respektování uvedených předpokladů lze kumulativní působení POH v této oblasti označit za kladné.
Hluk
• Největšími zdroji hluku jsou hlavní dopravní tahy tvořené dálnicemi, rychlostními komunikacemi, silnicemi
I. třídy a některými úseky silnic II. třídy, které vykazují nejvyšší intenzity dopravy a jejichž trasy prochází
přes území zástavby sídelních útvarů. U staveb a chráněných prostor situovaných podél těchto významně
dopravně zatížených silničních tahů, dochází k překračování hygienických limitů hluku pro hluk z dopravy,
zejména v noční době:
•

Negativní kumulativní vlivy na hlukovou zátěž venkovních i vnitřních chráněných prostor mohou nastat
v důsledku nevhodného umístění zařízení, kde se předpokládá taková manipulace s odpady, která je
zdrojem hlukových emisí (např.. překladiště odpadů, sběrná střediska odpadů – hluk z manipulace
s některými druhy odpad jako je železný šrot, hluk z činnosti mechanismů na manipulaci s odpadem). Proto
je nutno respektovat požadavky na umisťování těchto zařízení, na jejich provedení a na používání
odpovídajících pracovních postupů tak, aby k působení těchto vlivů nedocházelo (tj. dodržování platných
hygienických limitů hlukové zátěže). Za těchto předpokladů se uvedené kumulativní vlivy negativně
neprojeví.

•

Změna hlukové zátěže vyvolané dopravou odpadů není nutno považovat za významný vliv přispívající ke
kumulativní zátěži vzhledem k ustálenému charakteru této činnosti, prováděné dlouhodobě a vzhledem
k tomu, že POH nepředpokládá změny v charakteru svozu odpadů (např. použitá technika, systém svozu
odpadů) a zejména s přihlédnutím k faktu, že zásadním zdrojem stávající hlukové zátěže v oblasti je provoz
na liniových komunikacích, kde provoz generovaný činnostmi realizovanými v rámci uplatňování POH a
činností spojených s OH je zcela minoritní, navíc již je součástí současných hlukových map.

Souhrn vyhodnocení kumulativních vlivů:
POH Hodonín obsahuje takové zásady a mechanismy, které dávají předpoklad k zamezení vzniku potenciálních
vlivů nakládání s odpad na životní prostředí a veřejné zdraví.
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7. PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH
ZÁVAŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROVEDENÍ
KONCEPCE
7.1. OPATŘENÍ DEFINOVANÁ V POH
Realizace POH Hodonín jako koncepce nemůže být provázena závažnými negativními vlivy na životní prostředí,
protože by to popíralo účel, pro který je tato koncepce přijímána. Jak je uvedeno ve vyhodnocení jednotlivých
cílů, zásad a opatření, jsou dány reálné předpoklady k tomu, aby případné negativní vlivy vyplývající z provádění
koncepce, pokud je předpoklad, že by k nim mohlo docházet, byly minimalizovány pod úroveň stanovenou
příslušnými obecně závaznými předpisy nebo obecně pod úroveň, která je přínosná pro udržitelný rozvoj
daného území, kde budou vlivy předpokládány.
Z uvedených důvodů a východisek vyplývá, že POH města jako koncepce nepředstavuje důvod k tomu, aby při
jeho realizaci docházelo ke vzniku závažných negativních vlivů na životní prostředí. Při realizaci koncepce, tj. při
přípravě a realizaci jednotlivých projektů a aktivit, jež budou naplňovat cíle, zásady a opatření, je nutné
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 nebo z řízení podle
stavebního zákona) a jak je to ostatně zakotveno i ve Směrné části POH města.
Tabulka 20: Plánovaná opatření pro předcházení vzniku, snížení nebo kompenzaci všech závažných
negativních vlivů na životní prostředí vyplývajících z provedení koncepce
Pořadov
Definice cíle
é číslo
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Opatření

Akcentovat význam realizace vzdělávání, výchovy
a osvěty v oblasti odpadového hospodářství.
Preferovat využití takových technologií, které by
plnily parametry BAT technologií i další konkrétní
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské
opatření (viz kap. 6.6, pís. a-h, a které budou
zdraví a životní prostředí.
minimalizovat potencionální dopady na lidské
zdraví a životní prostředí.
Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační
Viz cíl č. 1.
společnosti“.
Nepreferovat úspory primárních zdrojů na úkor
energetické náročností zpracování odpadů, vzniku
Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na
dalších obtížně řešitelných odpadů a dalších
oběhové hospodářství.
negativních faktorů majících vliv na ŽP a veřejné
zdraví.
Viz opatření k cíli č. 5 a 6. Podporu realizovat za
Nadále podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru,
pomoci účinných nástrojů, například finančními
plastů, skla a kovů.
pobídkami a výchovou a osvětou obyvatel.
Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k
opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako jsou papír,
Viz opatření k cíli č. 5 a 6.
plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, případně odpady jiného původu,
pokud jsou tyto odpady podobné odpadům z domácností.
Viz opatření k cíli č.7. Energetickému využití
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek,
předřadit kompostování a anaerobní rozklad
nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů), zejména
před energetické využití těch odpadů, u kterých
energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou
to z hlediska především environmentálních a
legislativou.
zdravotních rizik je možné.
Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Viz opatření k cíli č.8. Pro využití biologicky
ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % rozložitelných komunálních odpadů musí být
hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních
stanoveny limity pro nebezpečné látky včetně
odpadů vyprodukovaných v roce 1995.
mikrobiologických parametrů.
Akcentovat význam realizace vzdělávání, výchovy
a osvěty pro snižování nebezpečných složek
Snižovat měrnou produkci nebezpečných komunálních odpadů.
odpadů v KO a SKO, viz opatření k cíli č.9.
Kontrolovat, zda jde o skutečné snížení produkce
nebo jen administrativní úpravu.
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na
Akcentovat význam realizace vzdělávání, výchovy
lidské zdraví a životní prostředí.
a osvěty pro snižování nebezpečných složek
Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
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Pořadov
Definice cíle
é číslo

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Opatření

odpadů v KO a SKO, viz iz opatření k cíli č.10.
Volené technologie by měly odpovídat těm, jež
jsou pro dané odvětví definované v BREF
dokumentech, čili by měly plnit parametry BAT
technologií.
Viz opatření k cíli č.11. Nepreferovat úspory
primárních zdrojů na úkor energetické náročností
zpracování odpadů, vzniku dalších obtížně
řešitelných odpadů a dalších negativních faktorů
Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému
majících vliv na ŽP a veřejné zdraví.
použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů
Důsledně kontrolovat rizikovost (případnou,
jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály
kontaminaci) recyklovaných stavebních odpadů a
nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem
kvalitu vzniklých substrátů v kontextu jejich
kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v
budoucího použití.
Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).
Recykláty musí splňovat kritéria, která svými
parametry zabrání kontaminaci životního prostředí
a nebudou příčinou expozice člověka toxickým
látkám.
Viz opatření k cíli č.12. Kontrolovat, zda jde o
Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a
dosažení stanovených parametrů nebo jen
elektronických zařízení.
administrativní úpravu.
Viz opatření k cíli č.13. Kontrolovat, zda jde o
Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů. dosažení stanovených parametrů nebo jen
administrativní úpravu.
Viz opatření k cíli č.14. Kontrolovat, zda jde o
Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.
dosažení stanovených parametrů nebo jen
administrativní úpravu.
Viz opatření k cíli č.15. Preferovaná zařízení musí
splňovat podmínky BAT technologií.
Při aplikaci cíle respektovat požadavky stanovené
pro ZCHÚ.
Při realizaci konkrétních zařízení respektovat a
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřený a efektivní systém svozu a sběru dodržovat všechna opatření pro předcházení,
odpadů na území města Hodonín.
snížení či kompenzaci potenciálních negativních
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví tak, jak
to vyplyne z konkrétní přípravy konkrétních
projektů a aktivit (například podmínky vyplývající
z řízení v rámci posuzování vlivů záměru na životní
prostředí nebo z řízení podle stavebního zákona).
Viz opatření k cíli č.16, 17. Využít prvků veřejné
Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.
správy územních celků (vyhlášky obcí apod.).
Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a Viz opatření k cíli č.16, 17. Využít prvků veřejné
s odpady jejichž vlastník není znám nebo zanikl.
správy územních celků (vyhlášky obcí apod.).
V návaznosti na Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
2011 – 2020 JMK a ČR zajistit komplexní informační podporu o problematice, Viz opatření k cílům č.18 až 22. Akcentovat
včetně zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov, význam realizace vzdělávání, výchovy a osvěty v
oblasti odpadového hospodářství.
a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a
tvorbou životního prostředí.
Zajistit účinné zapojení veřejné správy města Hodonín na všech úrovních do
problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování
Viz opatření k cílům č. 18 až 22.
množství odpadů při výkonu veřejné správy města Hodonín.
Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálního Viz opatření k cílům č. 18 až 22. Akcentovat
odpadu a následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni význam realizace vzdělávání, výchovy a osvěty v
občanů.
oblasti odpadového hospodářství.
Viz opatření k cílům č. 18 až 22. Akcentovat
Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za
význam realizace vzdělávání, výchovy a osvěty v
účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů.
oblasti odpadového hospodářství.
Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky předcházení vzniku Viz opatření k cílům č. 18 až 22. Akcentovat
odpadů v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně
význam realizace vzdělávání, výchovy a osvěty v
odebíraných výrobků.
oblasti odpadového hospodářství.

Poznámka:
Odkazy na čísla opatření ve sloupci „Opatření” se vztahují k opatřením uvedeným v příslušných kapitolách
Závazné části POH. Čísla kapitol lze nalézt u příslušného cíle výše v tabulce č. 1 ve sloupci „Umístění v kapitole
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Záv. části POH Hodonín“. Citace těchto opatření viz též výše v kap. 6.3. Zhodnocení zásad a opatření POH
Hodonín

7.2. OPATŘENÍ DEFINOVANÁ V POH
„Město Hodonín stanovuje následující kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady
podporovaná z veřejných zdrojů:
a) Podporovat výstavbu zařízení a systémy sběru, třídění a svozu odpadů (nového sběrného dvora a
dotřiďovací linky) , u kterých bude ekonomicky a technicky prokázána účelnost jejich provozování na
regionální úrovni, vzhledem k přiměřenosti stávající sítě zařízení a v souladu s POH JMK.
b) Podporovat projekty tam, kde návrh nového zařízení bude v souladu s legislativními, technickými
požadavky a nejlepšími dostupnými technikami a kde bude záruka odborného provozování dané
technologie.
c) Doporučovat zařízení odpovídající svou kapacitou regionálnímu významu, která budou platnou
součástí systému nakládání s odpady JMK. Navrhovaná kapacita zařízení musí odpovídat potenciálu
uvažovaného regionu ve vazbě na reálné kapacity již schválených a provozovaných zařízení
(nevyhodnocovat pouze na základě povolených kapacit, ale na základě reálných kapacit pro jednotlivé
toky odpadů a komodity).
d) Upřednostňovat technologie a zařízení umístěná do stávajících areálů zařízení k nakládání s odpady,
pokud mají vhodné podmínky pro jejich rozšiřování.
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 výběru projektů stanovit jako neopominutelné kritérium požadavky na co nejvyšší zohlednění
požadavků ochrany přírody a krajiny, ochrany lidského zdraví.
h) Při výběru projektů budou zvažovány následující aspekty:
• Snížení emisí hlavních znečišťujících látek spojených s danou činností.
• Snížení emisí skleníkových plynů.
• Snížení emisí prioritních nebezpečných látek spojených s danou činností.
• Využívání nejlepších dostupných technik definované v BREF dokumentech.
• Úspory energie.
• Úspory spotřeby surovin.
• Využívání obnovitelných či druhotných zdrojů surovin.
• Zvýšení rozlohy zastavěných ploch (negativní aspekt).
• Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa či půdy zemědělského půdního fondu první,
popřípadě druhé třídy ochrany (negativní aspekt).
• Zahrnutí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
• Snížení zdravotních rizik.
• Odstraňování starých ekologických zátěží a rizik.“

7.3. NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY (BAT)
Při realizaci konkrétních uváděných opatření budou přiměřeně respektovány nejlepší dostupné techniky
uvedené v systému dokumentů BREF přijímaných na úrovni EU, zejména:
Vertikální BREF:
• 5.1, 5.3 Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro průmysl zpracování odpadů
Horizontální (průřezové) BREF:
• Omezování emisí ze skladování

7.4. OPATŘENÍ VE VZTAHU K DALŠÍM KONCEPCÍM MĚSTA:
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Zařízení pro nakládání s odpady budou umisťována na plochy určené platnou územně- plánovací
dokumentací.
V souvislosti se vstupem POH města v platnost bude revidována stávající Obecně závazná vyhláška č.
8/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Hodonína
6/2012, popřípadě vydána nová.
POH bude využito pro naplnění Strategického plánu rozvoje města 2014 - 2022, cíl 4.1.3 Omezení
produkce odpadů navýšením separovaného sběru odpadů spolu s podporou ekologické výchovy
občanů.
Pro naplňování cílů POH bude vhodným způsobem využito zapojení do projektů „Zdravé město
Hodonín“ a „Školství ve městě Hodoníně v letech 2004 – 2011, současný stav a koncepční záměry do
roku 2020“.
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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. VÝBĚR VARIANT
POH Hodonín je předkládán jako jedno variantní, což vyplývá ze samotného procesu jeho přípravy, kdy
docházelo k neustálému zpřesňování a úpravám POH tak, jak to vyplynulo z požadavků POH JMK a dalších
subjektů zainteresovaných na řešené problematice. Tím byly zajištěny zpětné vazby mající pozitivní vliv na
úroveň koncepce jako koncepčního a řídicího materiálu.
Jsou-li v POH uvedeny cíle týkající se realizace konkrétních záměrů, je tak činěno v rovině podpory jejich
realizace bez specifikace konkrétních podrobností k záměru (což je logické vzhledem k deklarovanému
charakteru POH jako koncepce). Z hlediska prevence jejich případného negativního působení v uvedené oblasti
jsou v legislativním prostředí ČR nastaveny příslušné mechanismy, které mají dostatečné nástroje k případné
eliminaci uvedených rizik. Jedná se především o proces posuzování podle zákona č.. 100/2001 Sb., (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
U záměrů předpokládaných POH:
• Podporovat přemístění a výstavbu sběrného dvora a dotřiďovací linky se zvýšenou kapacitou na cca 15000
t/rok na vhodnějším místě ve městě Hodoníně s minimálními environmentálními a zdraví obyvatel
ohrožujícími dopady. Při výstavbě sběrného dvora a dotřiďovací linky a po jejich uvedení do provozu
důsledně dodržovat příslušné právní předpisy včetně:
- zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v
platném znění).
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
- vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
• Podporovat možnost vybudování překladiště a vytvoření environmentálně příznivějších systémů svozu
odpadů (například s možností využití železniční přepravy, kontejnerové přepravy apod.). V případě
realizace tohoto záměru důsledně dodržovat příslušné právní předpisy, viz předchozí bod.
lze za respektování požadavků OŽP a veř. zdraví při přípravě konkrétních záměrů zajistit takouvou míru vlivů,
která nebude v rozporu s plarnými limity i s požadavky na užívání dotčenéhho území a jeho okolí. K tomu
přispívají jak metody výběru konkrétníhho stanoviště, tak další postupy, jako je projektová příprava konkrétních
záměrů za respektování pouužití postupů a tecnologií vyplývajícíchh z uplatnění příslušných BAT.
Záměry (investiční akce), a to i ty, které nepodléhají zákonu 100/2001 Sb., pak musí projít procesem řízení
podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), jehož součástí je
rovněž řešení předmětné problematiky.
Uvedená problematika je zahrnuta ve Směrné části POH Hodonín, kde v kapitole Kritéria pro typy, umístění a
kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů jsou uvedena rovněž kritéria týkající
se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

8.2. SROVNÁNÍ S NULOVOU VARIANTOU
Předkládanou koncepci lze srovnat s nulovou variantou, která je charakterizována výše v kapitole 2.3.
Pravděpodobný vývoj životního prostředí v Hodoníně bez provedení koncepce, kde je uvedeno:
POH města je základním koncepčním dokumentem, jehož účelem je řídit a usměrňovat odpadové hospodářství
ve vytčeném období. Podstatou POH je stanovit příslušné koncepční přístupy pro nakládání s odpady, určit
trendy a směřování odpadového hospodářství na úrovni města a stanovit metody a postupy, jak dosáhnout
vytčených cílů. Dále pak určuje základní směry v konkrétním nakládání s odpady, strukturovaně podle
jednotlivých skupin odpadů, s ohledem na specifika jednotlivých druhů odpadů a způsoby jejich vzniku. POH se
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rovněž dotýká řešení zátěží z minulých období (staré zátěže, černé skládky, odpady s obsahem PCB, řešení
brownfieldů). Důraz je položen na nakládání s těmi skupinami a druhy odpadů, kde to lze vzhledem ke
kompetencím města účinně a efektivně ovlivnit (tj. nelze uplatňovat normativní a výkonnou pravomoc u
původců odpadů, kteří jsou právními osobami).
V případě nerealizace POH města by došlo k negativnímu ovlivnění současného stavu v odpadovém
hospodářství města. Tento negativní vývoj by byl určován v zásadě ve dvou rovinách, přičemž obě by měly za
následek možné negativní ovlivnění jednotlivých oblastí životního prostředí města s možným přesahem na
veřejné zdraví, popř. přilehlých oblastí sousedících správních celků.
1. Rovina řídicí, koncepční a normativní:
Neexistence koncepce na tomto úseku by znamenala možný nástup negativních trendů v nakládání s odpady,
vyplývajících zejména z nemožnosti prosazování požadované koncepce nakládání s odpady vytýčené na úrovni
kraje, ale i na na celostátní úrovni.
V této oblasti lze očekávat zejména tyto negativní vlivy:
•

absence jednoho ze základních článků ochrany životního prostředí;

•

absence nástrojů pro řídicí, metodickou a informační činnost v oblasti OH;

•

absence zpětné vazby pro možnost vyhodnocení trendů v OH;

•

absence možnosti využití preventivních nástrojů ochrany přírody a krajiny ve vztahu k odpadovému
hospodářství včetně realizace environmentální výchovy osvěty a vzdělávání v oblasti odpadového
hospodářství;

•

nemožnost podpory hierarchie nakládání s odpady vyplývající ze zákona o odpadech a z toho vyplývající
možnost zvýšení užívání nevyhovujících způsobů nakládání s odpadem;

•

nemožnost specifického přístupu k nakládání vybranými skupinami odpadů;

•

nemožnost podpory (včetně ekonomických nástrojů) realizace odpovídajících zařízení pro nakládání
s odpady.

2. Přímé dopady do jednotlivých oblastí životního prostředí:
Při neprovedení jednotlivých cílů, zásad a k nim definovaným opatřením se mohou projevit přímé negativní
dopady v jednotlivých oblastech životního prostředí tak, jak byly charakterizovány výše. Jako příklady lze uvést:
•

negativní ovlivnění imisního stavu ovzduší v důsledku používání takových metod nakládání s odpady, které
mají za následek zvýšené emise škodlivin do ovzduší (neřízené spalování volné i v domácích topeništích);

•

negativní ovlivnění ovzduší v oblasti skleníkových plynů (např. v důsledku nesprávné manipulace s odpady
uvolňujícími skleníkové plyny;

•

negativní vlivy na oblast vod (povrchové toky, nádrže) v důsledku nesprávného nakládání zejména
s nebezpečnými odpady, např. vytváření „černých“ skládek, neřízené zbavování se odpadů formou jejich
svévolného odkládání v terénu. Tento aspekt je zvláště významný v podmínkách Hodonína, kde je velké
zastoupení povrchových vod i propojení se spodní vodou (mokřady);

•

stejné důsledky na horninové podloží, podzemní vody, vodní zdroje, zdroje léčivých vod;

•

stejné důsledky pro krajinu, biotopy fauny i flóry, znečišťování ZPF a PUPFL;

•

negativní vlivy z výše uvedených důvodů a z důvodů např. vzniiku černých skládek na části území chráněné
podle zákona o ochrany přírody a krajiny (velkoplošná i maloplošná chráněná území a přírodní památky,
významné krajinné prvky vyhlášené i ze zákona, území NATURA 2000 apod.). Aspekt je v podmínkách
Hodonína velmi významný z důvodů značného zastoupení částí krajiny s vyšším stupněm ekologické
stability;

•

možný negativní dopad na paleontologické památky (zavážení odpadem), popř. i archeologické památky
(např. formou budování nevhodných skládek odpadů)

•

zhoršená úroveň stavu krajiny a tím i zhoršené možnosti pro její efektivní využívání pro uspokojování
mimoprodukčních potřeb člověka (přírodní parky, rekreační oblasti apod.);
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•

negativní vlivy na hlukovou zátěž venkovních i vnitřních chráněných prostor v důsledku neregulovaného
používání méně vhodných logistických metod nakládání s odpady – jedná se o lokální vlivy např. v důsledku
manipulace s rozměrnými druhy odpadu – železný šrot a podobně. Tyto vlivy by v rámci údajů o celkové
hlukové zátěži a jejích zdrojích, uvedených v kapitole 2.2.6. (zdrojem hlukové zátěže je především
intenzivní provoz na liniových stavbách –komunikacích) byly spíše menšího významu, lokálně omezené,
působící především časově omezené rušení pohody obyvatel. S ohledem na uváděnou dominanci hlukové
zátěže z jiných zdrojů zde není nutno a priori vždy předpokládat reálný příspěvek těchto vlivů ke zvýšení
celkové úrovně hlukové zátěže v daném místě.

•

ztížené řešení starých ekologických zátěží a vytváření nových;

•

rizika pro zdraví obyvatelstva v důsledku většiny výše uvedených faktorů (např. vliv zvýšeného znečištění
ovzduší na zdraví vliv kontaminace spodních vod na její využívání jako pitné vody, zvýšený výskyt hlodavců
v důsledku zakládání černých skládek;

•

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;

•

zvýšené riziko kontaminace životního prostředí v případě živelních pohrom (záplavová území – možnost
rozplavení černých skládek nebo odhozených odpadů).

Z uvedeného vyplývá kladný vliv uplatnění POH Hodonín v uvedených sférách.

8.3. POPIS, JAK BYLO POSUZOVÁNÍ PROVEDENO, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ PŘI
SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ (NAPŘ. TECHNICKÉ NEDOSTATKY NEBO
NEDOSTATEČNÉ KNOW-HOW).
Vlastní posuzování koncepce bylo provedeno postupem stanoveným v zákoně č. 100/2001 Sb. (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v jeho dílu 3 Posuzování vlivů
koncepce na životní prostředí. Struktura vyhodnocení pak odpovídá příloze č. 9 citovaného zákona. Při
zpracování vyhodnocení byly zohledněny požadavky ze závěru zjišťovacího řízení a dalších vyjádření
ke koncepci. Vypořádání je provedeno v kapitole 14 vyhodnocení. U požadavků týkajících se souladu koncepce
POH s jinými koncepcemi na mezinárodní, národní a krajské úrovni byla redukována část týkající se
mezinárodních a národních koncepcí. K volbě tohoto řešení bylo přistoupeno z toho důvodu, že POH města
úzce váže na POH JMK (a tím i na POH ČR), tak, jak je to ostatně stanoveno i obecně závazným právním
předpisem. Proto se POH města nemůže při volbě svých zejména strategických a hlavních cílů odchylovat od
koncepcí POH ČR a POH MK, které byly posouzeny ve všech aspektech i ve vztahu k mezinárodním a národním
koncepcím.
Z hlediska dílčích cílů a návrhů na realizaci konkrétních záměrů pak byla věnována hlavní pozornost koncepcím
na místní úrovni, protože se jedná o oblast územní působnosti POH města.
Úroveň podrobnosti hodnocení odpovídá charakteru hodnoceného materiálu, který sleduje především
požadavky koncepčního charakteru (navrhované dílčí cíle, zásady a opatření).
Problémy při zpracování tohoto vyhodnocení vyplývaly především z podmínek, které byly pro toto zpracování
nastaveny. Jednalo se jednak o průběžné doplňování a úpravy podkladů, které sloužily jako podklad pro
vyhodnocení, ve shodě se specifikou přípravy POH tak, jak je to uvedeno v kapitole 8..1.
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9. STANOVENÍ MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ (INDIKÁTORŮ) VLIVU KONCEPCE NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Při řešení problematiky stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) vlivu koncepce na životní prostředí je
nutno řešit dva základní přístupy:
1.

Za respektování základní premisy, že účelem POH Hodonín jakožto koncepce je komplexní řešení nakládání
s odpadem na území města ve stanoveném časovém období v komplexním pojetí, jehož součástí je
respektování všech zásad a požadavků OŽP a ochrany veřejného zdraví, a proto koncepce sama nesmí
zakládat důvody k negativnímu působení v této oblasti, je nutno sledovat účinnost uplatňování POH města.
K tomu slouží Základní indikátory k hodnocení stavu odpadového hospodářství, uvedené dále v kapitole
9.1.

2.

Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví se projevují prostřednictvím realizace konkrétních výstupů na
základě uplatňování zásad, opatření a cílů POH. Zde pak je při rozhodování pro výběr vlastních konkrétních
postupů, činností, projektů, při rozhodování o realizaci konkrétních zařízení nutné zohledňovat kritéria
uvedená dále v kapitole 9.2. Plnění těchto kritérií pak představuje monitorovací ukazatele, které budou
součástí mechanismu vyhodnocování POH města.

9.1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH INDIKÁTORŮ K HODNOCENÍ STAVU ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA HODONÍN
Indikátory odpadového hospodářství jsou základními ukazateli, kterými je průběžně hodnocen stav a vývoj
odpadového hospodářství v městě Hodonín. Indikátory umožňují sledovat plnění vytyčených cílů POH Hodonín.
Město Hodonín vyhodnocuje soustavu indikátorů odpadového hospodářství města Hodonín a zabezpečuje její
aktualizaci. Využívá metodiky MŽP pro výpočet plnění cílů plánů odpadového hospodářství ČR a krajů, které
stanovuje způsob výpočtu jednotlivých indikátorů. Pro výpočty indikátorů odpadového hospodářství budou
využita data z Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH), který obsahuje data od povinných
subjektů dle zákona o odpadech a zákona o zpětném odběru výrobků s ukončenou životností, a z dalších
resortních databází agend.
Základní indikátory této soustavy indikátorů umožňují hodnocení odpadového hospodářství na celostátní a
krajské úrovni a mají vazbu na cíle uvedené v závazné části plánu odpadového hospodářství JMK i ČR. Na
základě potřeby je možno soustavu indikátorů odpadového hospodářství upravit nebo rozšířit o další nové
doplňkové indikátory.
Soustava indikátorů odpadového hospodářství je zaměřena na dvě hlavní oblasti, ve kterých bude realizována a
které usnadní řízení odpadového hospodářství města Hodonín a JMK, a to bez zásadních změn metodik pro
monitoring ukazatelů ve sledovaném období. Jedná se o oblasti:
• Indikátory cílů
Slouží k průběžnému (dvouročnímu) vyhodnocování plnění cílů stanovených v plánech odpadového
hospodářství jak na národní, tak na krajské úrovni. Neuvádíme zde indikátory z POH ČR a JMK, které se týkají
pouze národní úrovně a na krajské úrovni nejsou k dispozici data pro jejich výpočet.
• Popisné indikátory
Slouží k průběžné (roční) informaci o stavu a vývoji základních ukazatelů odpadového hospodářství ve městě
Hodonín.
Základní obecní indikátory v tabulce byly převzaty z POH ČR a JMK.
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Tabulka 21: Přehled základních indikátorů k hodnocení stavu odpadového hospodářství
Druh
indikátoru
Indikátor cíle

Indikátor cíle

Kategorie

Název

Účel

Vyjádření indikátoru

Obecní

Zajištění odděleného
čtyř složkový sběr (sklo,
papír, plast, kovy)
komunálních odpadů.

Kontrola plnění cíle
Indikátor vyjádřen
rozvoje tříděného sběru Ano/ne.
papíru, plastů, skla a kovů
v komunálních odpadech
na území města Hodonín.

Obecní

Míra recyklace papíru,
plastů, skla, kovů
obsažených
v komunálních
odpadech.

Indikátor vyjádřen
Kontrola plnění cíle na
v (%).
zajištění přípravy k
opětovnému použití či
recyklaci
50 % papíru, plastů, skla,
kovů pocházejících
z domácností a případně
odpady jiného původu,
pokud jsou tyto toky
odpadů podobné
odpadům z domácností z
území města Hodonín.

Obecní

Množství BRKO
ukládaných na
skládky odpadů.

Kontrola plnění cíle
postupného omezování
množství BRKO
ukládaného na skládky
odpadů (pro porovnání s
odpady vzniklými v roce
1995) z území města
Hodonín.

Obecní

Míra využití a
Kontrola plnění cíle
Indikátor vyjádřen
materiálového využití
v (%).
zvýšení recyklace a
stavebních a demoličních materiálového využití
odpadů.
stavebních a demoličních

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

odpadů na úroveň 70 %
do roku 2020.

Popisný
indikátor

Obecní

Produkce odpadů
(celková,
ostatní odpady,
nebezpečné odpady,
komunální odpady,
komunální odpady z
obcí).

Obecní

Produkce SKO.

Obecní

Produkce
(výtěžnost) odděleného
sběru komunálních
odpadů (4 složkový sběr)
původem
z obcí.

Indikátor vyjádřen v (t/rok)
Sledování vývoje
a v (kg/obyv. a rok).
množství produkce
odpadů dle jednotlivých
skupin (ostatní,
nebezpečné, komunální a
komunální z obcí) na
území města Hodonín.
Sledování produkce SKO Indikátor vyjádřen v (t/rok)
na území města Hodonín. a v (kg/obyv. a rok).

Sledování výtěžnosti
Indikátor vyjádřen
(produkce) odděleného v (t/rok).
sběru komunálních
odpadů jednotlivých
složek (sklo, papír, plast,
kovy) původem
z území města Hodonín.
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Zdroj dat
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 přijaté
metodiky pro stanovení
výskytu recyklovatelných
složek KO z obcí (bude
stanovena 1x za tři roky).
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.
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 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

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Města Hodonín 2017-2026

Druh
indikátoru

Kategorie

Název
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Účel

Vyjádření indikátoru

Zdroj dat
být proveden statistický
dopočet produkce u obcí,
které nesplní ohlašovací
limit.

Popisný
indikátor

Popisný

Obecní

Úprava odpadů.

Sledování vývoje
Indikátor vyjádřen
množství a podílu
v ( t/rok, %).
upravovaných odpadů dle
jednotlivých skupin
(ostatní, nebezpečné,
komunální) a vybraných
druhů odpadů (například
směsný komunální
odpad, objemný odpad) z
území města Hodonín.

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

Obecní

Využití odpadů.

Sledování vývoje
Indikátor vyjádřen
množství a podílu
v ( t/rok, %).
využitých odpadů dle
jednotlivých skupin
(ostatní, nebezpečné,
komunální) a vybraných
druhů odpadů (například
směsný komunální
odpad, objemný odpad) z
území města Hodonín..

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

Obecní

Materiálové využití
odpadů.

Sledování vývoje
Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).
množství a podílu
materiálově využitých
odpadů dle jednotlivých
skupin (ostatní,
nebezpečné, komunální)
a vybraných druhů
odpadů z území města
Hodonín..

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

Obecní

Recyklace odpadů.

Sledování vývoje
Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).
množství a podílu
recyklovaných odpadů
dle jednotlivých skupin
(ostatní, nebezpečné,
komunální) a vybraných
druhů odpadů z území
města Hodonín.

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

Obecní

Energetické využití
odpadů.

Sledování vývoje
Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).
množství a podílu
energeticky využitých
odpadů dle jednotlivých
skupin (ostatní,
nebezpečné, komunální)
a vybraných druhů
odpadů z území města
Hodonín..

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

Obecní

Odstraňování
odpadů.

Sledování vývoje
Indikátor vyjádřen
množství odstraňovaných v ( t/rok, %).
odpadů dle jednotlivých
skupin (ostatní,
nebezpečné, komunální)
a vybraných druhů
odpadů (například
směsný komunální
odpad, objemný odpad) z
území města Hodonín.

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

Obecní

Spalování odpadů.

Sledování vývoje

ISOH, hlášení o produkci a
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Druh
indikátoru
indikátor
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indikátor
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Název
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Účel

Vyjádření indikátoru

Zdroj dat

v ( t/rok, %).
množství a podílu
spalovaných odpadů dle
jednotlivých skupin
(ostatní, nebezpečné,
komunální) a vybraných
druhů odpadů.

nakládání s odpady. Hlášení
původců a oprávněných
osob podle nových
právních předpisů v oblasti
odpadového hospodářství.

Obecní

Skládkování
odpadů.

Sledování vývoje
Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).
množství a podílu
skládkovaných odpadů
dle jednotlivých skupin
(ostatní, nebezpečné,
komunální) a vybraných
druhů odpadů z území
města Hodonín..

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

Krajská/
Obecní

Kapacity zařízení.

Sledování vývoje kapacit Indikátor vyjádřen dle
jednotlivých druhů
druhu zařízení
3
zařízení (v členění dle
v (t), v (m ).
Katalogu zařízení).

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.

Krajská/
Obecní

Počty zařízení.

Sledování počtu
jednotlivých druhů
zařízení (v členění dle
Katalogu zařízení) na
území města Hodonín..

Indikátor se bude
vyjadřovat dle druhu
zařízení v (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 OH.

Obecní

Produkce BRKO.

Sledování produkce
BRKO na území města
Hodonín.

Indikátor vyjádřen
v (t/rok).

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

Produkce
objemného odpadu.

Sledování produkce
objemného odpadu na
území města Hodonín.

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

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

Obecní

Stanovení indikátorů je předmětem kapitoly 10 Závazné části POH JMK v následujícím rozsahu:

9.2. INDIKÁTORY PRO SLEDOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
1. Kritéria pro rozhodovací proces
Při rozhodovacím procesu pro stanuvší konkrétních činností vyplývajících z realizace POH města je třeba
zohledňovat zejména následující kritéria (poznámka: Pojem „opatření“ je v následujícím textu používán jako
obecný, nikoli jako terminus technicus užívaný v textu POH):
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1. účelnost opatření z hlediska charakteristiky spádové oblasti (charakteristika a zdrojů odpadů,
spektrum odpadů, charakteristika současných dodavatelů (producentů) odpadů, včetně jejich
identifikace;

2. vyhodnocení stávajícího stavu nakládání s odpady relevantními pro projekt, stávající množství odpadů
vznikajících ve spádové oblasti;

3. účelnost opaření ve vztahu ke konkrétním zařízením, která nakládají s odpovídajícími druhy odpadů,
které projekt řeší v dané spádové oblasti (včetně uvedení množství odpadů);

4.
5.
6.
7.

odůvodnění potřebnosti realizace projektu včetně ekonomické bilance;
odhad vývoje do budoucna pro odpovídající druhy odpadů vznikající ve spádové oblasti
charakteristika potenciálních odběratelů výstupů z projektu;
odůvodnění projektované kapacity zařízení v návaznosti na předchozí údaje a uvedení množství
odpadů, jaké je dané zařízení schopno zpracovávat z celkového množství „volných" odpadů ve
spádové oblasti;

8. uvedení % materiálového nebo energetického využití odpadů (pokud je relevantní) - poměr mezi
množstvím využitých a odstraněných odpadů z celkového množství odpadů přijatých do zařízení;

9. možnost realizace opatření v určené oblasti z hlediska prvků ochrany přírody a krajiny (např. ZCHÚ,
určení využití dotyčných ploch územním plánem apod.);

10. základní charakteristika (predikce) očekávaných hlavních významných vlivů opatření na jednotlivé
oblasti životního prostředí a na veřejné zdraví (ve struktuře přizpůsobené konkrétnímu charakteru
opatření).
2. Kritéria pro hodnocení konkrétních projektů:
1.

Charakteristika emisí hlavních znečišťujících látek, spojených s danou činností

2.

charakteristika emisí skleníkových plynů a emise prioritních nebezpečných látek, spojených s danou
činnost;

3.

vlivy na povrchové a podzemní vody;

4.

vlivy na půdu včetně ZPF a PUPFL;

5.

vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

6.

vlivy na faunu, flóru a ekosystémy s důrazem na ZCHÚ a prvky soustavy NATURA 20008;

7.

vlivy na krajinu a funkční využití území;

8.

vlivy na hmotný majetek a kulturní památky;

9.

vlivy na veřejné zdraví (včetně vlivů hluku a vlivů na psychickou pohodu);

10. možnost přeshraničních vlivů;
11. možnost významných havárií;
12. využívání energetických a surovinových zdrojů;
13. využívání nejlepších dostupných technik Best Available Technique (BAT) definované v BREF
dokumentech;
14. odstraňování starých ekologických zátěží a rizik.
Detailnější monitoring konkrétních projektů musí být až požadavkem hodnocení postupy vyplývajícími
z příslušných obecně závazných právních předpisů (posuzování vlivů na životní prostředí, řízení podle
stavebního zákona).
Uvedená kritéria budou využita jako indikátory pro vyhodnocování vlivů POH města v oblasti ŽP a veřejného
zdraví v rámci pravidelného vyhodnocování POH města.
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10. POPIS PLÁNOVANÝCH OPATŘENÍ K ELIMINACI, MINIMALIZACI A KOMPENZACI
NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZJIŠTĚNÝCH PŘI PROVÁDĚNÍ KONCEPCE
Opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů POH jsou uvedena v kapitole č. 7
Plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních vlivů na životní
prostředí vyplývajících z provedení koncepce.
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11. STANOVENÍ INDIKÁTORŮ (KRITÉRIÍ) PRO VÝBĚR PROJEKTU
Kritéria pro výběr projektů jsou stanovena ve Směrné část POH JMK, kap. č. 3, kde v kapitole 2.1 Kritéria pro
typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů je uvedeno:
Město Hodonín stanovuje následující kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady
podporovaná z veřejných zdrojů:
a) Podporovat výstavbu zařízení a systémy sběru, třídění a svozu odpadů (nového sběrného dvora a
dotřiďovací linky), u kterých bude ekonomicky a technicky prokázána účelnost jejich provozování na
regionální úrovni, vzhledem k přiměřenosti stávající sítě zařízení a v souladu s POH JMK.
b) Podporovat projekty tam, kde návrh nového zařízení bude v souladu s legislativními, technickými
požadavky a nejlepšími dostupnými technikami a kde bude záruka odborného provozování dané
technologie.
c) Doporučovat zařízení odpovídající svou kapacitou regionálnímu významu, která budou platnou součástí
systému nakládání s odpady JMK. Navrhovaná kapacita zařízení musí odpovídat potenciálu uvažovaného
regionu ve vazbě na reálné kapacity již schválených a provozovaných zařízení (nevyhodnocovat pouze na
základě povolených kapacit, ale na základě reálných kapacit pro jednotlivé toky odpadů a komodity).
d) Upřednostňovat technologie a zařízení umístěná do stávajících areálů zařízení k nakládání s odpady, pokud
mají vhodné podmínky pro jejich rozšiřování.
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 výběru projektů stanovit jako neopominutelné kritérium požadavky na co nejvyšší zohlednění
požadavků ochrany přírody a krajiny, ochrany lidského zdraví.
h) Při výběru projektů budou zvažovány následující aspekty:
m) Snížení emisí hlavních znečišťujících látek spojených s danou činností.
n) Snížení emisí skleníkových plynů.
o) Snížení emisí prioritních nebezpečných látek spojených s danou činností.
p) Využívání nejlepších dostupných technik definované v BREF dokumentech.
q) Úspory energie.
r) Úspory spotřeby surovin.
s) Využívání obnovitelných či druhotných zdrojů surovin.
t) Zvýšení rozlohy zastavěných ploch (negativní aspekt).
u) Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa či půdy zemědělského půdního fondu první, popřípadě
druhé třídy ochrany (negativní aspekt).
v) Zahrnutí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
w) Snížení zdravotních rizik.
x) Odstraňování starých ekologických zátěží a rizik.
Poznámka:
Výběr uvedených hodnoticích kritérií se váže na konkrétní charakter projektu.
Uvedená kritéria jsou komplexní, sledují požadavky účelnosti využití, odpovídající kapacity a stávajících zařízení.
Opatření týkající se oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví (uvedená pod písmeny písm. g) a h)
splňují požadavky na účinnou prevenci v této oblasti a tím i na eliminaci popř. minimalizaci možných
negativních vlivů.
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12. VLIVY KONCEPCE NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
12.1. ZÁVĚRY „VYHODNOCENÍ VLIVU KONCEPCE PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
MĚSTA HODONÍN NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ“
Pro účel vyhodnocení vlivů předkládané koncepce na veřejné zdraví byla vypracována samostatná studie
„Vyhodnocení vlivu koncepce Plánu odpadového hospodářství města Hodonín na veřejné zdraví“. Zpracovala
MUDr. Magdalena Zimová, CSc., držitelka Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, pro osoby působící v oblasti ochrany veřejného zdraví pro
Hodnocení zdravotních rizik expozice chemickým látkám v prostředí s platností do 15.1.2021. Tato studie je
připojena jako příloha k vyhodnocení.
Z Vyhodnocení vlivu koncepce Plánu odpadového hospodářství města Hodonín na veřejné zdraví na tomto
místě vyjímáme nejpodstatnější partie (citace):
POH Hodonín (…) je zaměřen pouze na dílčí část odpadového hospodářství a to na problematiku nakládání s
komunálními odpady, živnostenskými odpady a obaly. Dále pak na nakládání ze stavebními a demoličními
odpady a vybranými výrobky s ukončenou životností. Pochopitelně na území města vznikají i jiné komodity
odpadů, které mohou negativně ovlivnit zdraví obyvatel a to přímo nebo zprostředkovaně. Tyto odpady se
mohou stát i nebezpečnými složkami směsného komunálního 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.
Vlastní hodnocení vlivu na zdraví
POH Hodonín 2017 - 2026 je prioritně určen pro prevenci vzniku odpadů a stanovení trendů odpadového
hospodářství se zaměřením na komunální odpady. Opatření jsou obecného rázu a lze předpokládat, že
navržené trendy budou mít příznivý dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel, a používání technologií
pro nakládání s odpady bude mít minimální rizika pro zdraví a životní prostředí.
Účelem hodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo zjištění, zda předkládaná koncepce nenarušuje cíle ochrany
zdraví, resp. zda v souladu s nimi napomáhá vytvářet podmínky pro zlepšení zdravotního stavu obyvatel. V rámci
hodnocení POH Hodonín 2017 - 2026, bylo posuzováno, jakým způsobem a do jaké míry mohou navrhované
cíle, zásady a opatření ovlivnit naplnění cílů ochrany zdraví, a zda jde o ovlivnění pozitivní, negativní nebo zda
k ovlivnění nedojde. V optimálním případě by implementace POH Hodonín 2017 - 2026 měla znamenat
podporu zdraví.
Dalším účelem hodnocení je zjištění, zda navrhovaná opatření nemohou mít negativní vliv na zdraví obyvatel
dotčených posuzovanými opatřeními nebo zásadami. Pro zhodnocení míry a významnosti možných pozitivních i
negativních vlivů plánovaných priorit a jejich aktivit na životní prostředí a veřejné zdraví při použití stupnice
pracující s rozmezím +2/0/-2, jde o hodnocení hypotetické. Vzhledem ke koncepci POH jde pouze o odhad.
Možný vztah/vliv posuzovaného POH LK 2017 – 2026, respektive jednotlivých cílů na vybrané determinanty
zdraví.
Při naplnění všech cílů, opatření a zásad POH Hodonín 2017 - 2026, které mají přímou souvislost ke snížení rizik
pro zdraví a životní prostředí, by mohla mít koncepce pozitivní vliv na veřejné zdraví.
Navržené obecné cíle přispějí k minimalizaci vlivu na zdraví lidí a to v důsledku prevence vzniku odpadu, ale za
předpokladu použití nejlepších dostupných technik při nakládání s odpady. Řadou navržených legislativních
opatření a zavedení kontrolní činnosti u vybraných činností nakládání s odpady, kde by mohlo dojít
k negativnímu ovlivnění zdraví nebo životního prostředí, lze předpokládat snížení expozice populace
významnými škodlivinami, jako jsou toxické látky nebo biologická agens.
Zvýšený důraz na recyklaci a využívání odpadů by mohl vést ke zlepšení ekonomických a sociálních determinant
obyvatel - jedná se o zvýšení nabídky pracovních míst, zlepšení možností vzdělávání, včetně rekvalifikací a
celoživotního vzdělávání. Na druhé straně může docházet i k negativním vlivům u některých technologií jako je
např. třídění odpadu, překládání směsného komunálního odpadu, nakládání s BRO apod. Tato rizika musí být
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specifikována při zadávání konkrétních projektů, které budou naplňovat strategii POH při nakládání s odpady
v městě Hodonín.
Potenciálně negativním vlivům na životní prostředí, resp. veřejné zdraví lze předejít při výběru a povolování
konkrétních projektů, ale i hodnocením celých systémů nakládání s odpady. V případě, že budou dodrženy
zásady ISNO v městě Hodonín může dojít i ke snížení sekundárních negativních vlivů jako je např. znečištění
ovzduší a hluk z dopravy odpadů na velké vzdálenosti, snížení rizik při přepravě nebezpečných odpadů apod.
Skupina strategických cílů
Konstrukce strategických cílů POH Hodonín 2017 – 2026 se jeví jako vyvážená s optimálním záběrem do
problematiky odpadového hospodářství i když se zaměřuje pouze na komunální odpad a některé vybrané
komodity. Strategické cíle jsou navrženy v odpovídající míře podrobnosti ve vztahu k dlouhodobému horizontu,
pro který je POH připravován. V kontextu k životnímu prostředí lze usuzovat, že jejich provádění povede
k pozitivním dopadům na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví. Negativní vlivy bez
konkretizace opatření vedoucí ke strategickým cílům však nelze vyloučit.
Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
Na obecné úrovni lze v krátkodobém horizontu počítat primárně s nepřímým pozitivním dopadem z hlediska
provádění strategického cíle. Ovšem ve střednědobém až dlouhodobém horizontu lze očekávat transformaci
nepřímých dopadů již na konkrétní pozitivní přímé dopady. Lze předpokládat minimalizaci rizika pro zdraví
v kontextu odpadového hospodářství. Velmi podstatným hlediskem v rámci předcházení vzniku odpadů a
snižování měrné produkce odpadů bude realizace programů vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového
hospodářství a další přímá realizace jako je například podpora domácího kompostování.
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.
Naplňování tohoto strategického cíle povede k snížení, či minimalizaci zdravotních rizik při vzniku odpadů a
nakládání s nimi. Provádění povede k pozitivnímu dopadu v nepřímé i přímé rovině. Lze očekávat minimalizaci
rizika pro zdraví v kontextu odpadového hospodářství. Velmi důležitým bodem při naplňování tohoto
strategického cíle bude kontrola nakládání s odpady z hlediska možných rizik pro zdraví v celém cyklu nakládání
s odpady od jejich vzniku, shromažďování, úpravy až po jejich odstranění nebo využití. Pro minimalizaci rizik u
jednotlivých komodit odpadu i způsobu jejich nakládání je nutné vycházet z hodnocení jednotlivých toků
odpadů a jejich potencionálních dopadů na lidské zdraví a životní prostředí. Na druhé straně, při naplňování
strategie nakládání s odpady ve smyslu předkládaného POH, je nezbytná identifikace nových rizik, která
například souvisí s tříděním odpadů, jejich recyklací a využíváním.
Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“
Provádění povede k pozitivnímu dopadu zejména na úrovní chování společnosti ve vztahu k produkci a
vlastnímu nakládání s odpady. Lze očekávat i širší osvětu v oblasti odpadového hospodářství. Realizace
strategického cíle povede k minimalizaci zdravotních rizik při nakládání s odpady. Bude nutné klást jednotlivým
informačním a propagačním kampaním odpovídající míru důležitosti, tak aby byly co nejvíce efektivní z hlediska
definovaného cíle. V rámci zavádění recyklačních technologií není dosud možným rizikům pro zdraví věnovaná
patřičná pozornost a to jak při třídění odpadů, tak při vlastní technologii recyklace. Jde především
o mikrobiologickou kontaminaci prostředí plísněmi, mikroorganismy, prachem apod. V rámci osvěty a
vzdělávání je nezbytné seznamovat nejen pracovníky na všech úrovních ale i obyvatelstvo, o možných rizicích
při nesprávném nakládání s odpady a seznamovat je s bezpečnými postupy, které vedou k minimalizaci rizik.
Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.
Provádění strategického cíle povede k pozitivnímu nepřímému i přímému vlivu na jednotlivé složky životního
prostředí, zejména k úsporám primárních surovin. Na druhé straně mohou narůstat rizika při zpracovávání
odpadů a jejich následným využíváním. Zařízení pro zpracování odpadů jsou často zdrojem negativního vlivu na
životní prostředí a obyvatele ve svém nejbližším okolí, což musí být velmi pečlivě zohledněno při konkrétním
umisťování. Jde o různé negativní faktory fyzikálního, chemického i biologického charakteru podle druhu
technologií zpracování odpadů. Nelze vyloučit i rizika pro pracovní prostředí.
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Dílčí cíle, opatření a zásady POH Hodonín 2017 – 2026 ve vztahu k ovlivnění zdraví.
Předkládaná strategie nakládání s odpady nehodnotí jednotlivé aktivity, respektive záměry způsobem,
odpovídajícím standardnímu hodnocení zdravotních rizik konkrétní projektové dokumentace záměru. Řada
zařízení i systémy nakládání s odpady jsou v provozu. U navrhovaných staveb nebo systému nakládání s odpady
lze pouze velmi orientačně na základě expertního odhadu komentovat potenciální konflikty záměru s ochranou
zdraví.
Komunální odpady
Dle strategie POH lze očekávat zmenšení podílu odpadů určených ke skládkování a spalování odpadů,
což by se mělo projevit v minimalizaci dopadů na zdraví. Provádění jednotlivých zásad a opatření povede k
zvýšení podílu separovaného odpadu a jeho dalšího využití. Nedílnou součástí navrhovaných zásad a opatření
je i informační kampaň spojená s osvětou a vzděláváním v oblasti odpadového hospodářství, což lze hodnotit
velmi kladně. Souhrnně se jedná o patření, která stanovují povinnosti typu: legislativně zakotvit, důsledně
kontrolovat, či průběžně vyhodnocovat. V rámci kontrol a průběžného vyhodnocování bude záležet
na dodržování správných postupů a zmíněné důslednosti a na této skutečnosti závisí i minimalizace rizik pro
populaci. Předpokladem pro snížení rizik pro zdraví a životní prostředí je především podpora tříděného sběru
papíru, plastů, skla a kovů a opatření vedoucí k jejich opětovnému použití a recyklaci a tím snížení množství
SKO.
Směsný komunální odpad
Převážná většina navrhovaných zásad a opatření se vztahuje k podpoře energetického využívání směsného
komunálního odpadu, a to jak podpoře skrze úpravu legislativních norem, tak i podpoře budování odpovídající
efektivní infrastruktury. Při podpoře jednotlivých projektů je nutné důsledně postupovat v souladu se zákony
vztahujícími se k ochraně životního prostředí, zejména se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění, a tudíž i skrze EIA procedury vyhodnocovat případný vliv a rizika na veřejné
zdraví. Technologie by měly odpovídat těm, jež jsou pro dané odvětví definované v BREF dokumentech, čili by
měly plnit parametry BAT technologií. Zvýšená pozornost by měla být věnována rizikům ovlivnění kvality
ovzduší.
Kladně z hlediska ochrany veřejného zdraví lze hodnotit možnost zapojení se původců živnostenských odpadů
produkujících komunální odpad na území města Hodonín do systému nakládání s komunálními odpady.
Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
Navržený systém nakládání s BRO předpokládá snížení podílu množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadů ukládaných na skládky. Strategie POH předpokládá systém sběru biologicky rozložitelných
komunálních odpadů včetně jejich maximální využívání.
Z hlediska hodnocení vlivu na zdraví navržená opatření mohou mít pozitivní vliv.
Stavební a demoliční odpady
Navržená opatření a zásady by měly více respektovat lokální podmínky města Hodonín. POH by mělo
konkretizovat, jakou strategii bude mít město při regulaci vzniku stavebních a demoličních odpadů a nakládání
s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
V případě, že město bude ovlivňovat využívání této komodity odpadů na svém území, pak nezbytným
předpokladem pro splnění strategických cílů je nutná kontrola dodržování limitů nebezpečných látek, které
odpady mohou obsahovat a tím předcházet kontaminaci ŽP a možné ovlivnění veřejného zdraví především při
využití stavebních a demoličních odpadů v ŽP.
Nebezpečné odpady
Z navržených zásad a opatření v kapitole Nebezpečné odpady lze očekávat posun k možnému omezení
kontaminace životního prostředí odpady. Lze také očekávat pozitivní dopad na minimalizaci rizik v důsledku
vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového hospodářství zaměřeného na vliv nebezpečných odpadů na
zdraví člověka a životní prostředí a nutnosti jejich třídění mimo KO.
Obaly a obalové odpady
Opatření v POH spočívají zejména v rozvíjení integrovaných systémů třídění komunálních odpadů, legislativních
zakotvení, podpory nakládání s obalovými odpady a důsledné kontroly v rámci nakládání s obaly a obalovými
odpady. Zařízení pro zpracování odpadů jsou často zdrojem negativního vlivu na obyvatele ve svém nejbližším

95

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Města Hodonín 2017-2026

verze 1
březen 2017

okolí, což musí být velmi pečlivě zohledněno při jejich konkrétním umisťování. Jde o různé negativní faktory
fyzikálního, chemického i biologického charakteru podle druhu technologií zpracování odpadů. Navržený
systém by neměl negativně ovlivnit veřejné zdraví.
Výrobky s ukončenou životností
Při stanovení cílů a opatření POH Hodonín v této oblasti vychází z odpovědnosti výrobců vybraných výrobků
stanovených v zákoně o odpadech. Je plně v souladu s požadavky směrnic EU a právních předpisů ČR při
nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností. Dodržení podmínek dává předpoklad minimalizace
nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí.
Systém sběru odpadů
POH města Hodonín předpokládá rozvíjení stávajícího systému sběru vybraných složek komunálních odpadů s
cílem vytvořit a udržovat komplexní, přiměřený a efektivní systém svozu a sběru odpadů na území města
Hodonín. Zásady a opatření mohou vést k efektivní třídění odpadů s dostupnou sítí sběrných míst v obcích,
sběrného dvoru a výstavby logistiky nakládání s odpady na území města. Lze s pravděpodobností
předpokládat, že systém povede ke snížení rizik a ovlivnění zdraví obyvatel.
Závěr
POH Hodonín 2017 – 2026 je prioritně určen pro prevenci vzniku odpadu a stanovení trendů odpadového
hospodářství v oblasti nakládání s komunálními odpady. Nastavená strategie by měla směřovat ke snižování
množství vznikajících odpadů, jejich nebezpečných vlastností, které mají nepříznivý dopad na životní
prostředí a zdraví obyvatel a k používání technologií pro nakládání s odpady s minimálními riziky pro zdraví a
životní prostředí. POH Hodonín 2017 – 2026 se netýká pouze sektoru nakládání s odpady, ale rovněž celého
hospodářství, poskytovatelů služeb, vzdělávání a osvěty, veřejné i soukromé spotřeby, respektive celé
společnosti. Tento rozměr je zapotřebí vnímat při realizaci cílů, opatření a zásad, která mají vést k činnostem
nakládání s odpady z pohledu vývoje a kontroly v letech 2017 – 2026 a k naplnění stanovených strategických
cílů.
(konec citace)

12.2 ZÁVĚRY PRO VYHODNOCENÍ KONCEPCE
Materiál „Vyhodnocení vlivu koncepce Plánu odpadového hospodářství města Hodonín na veřejné zdraví“ vee
svém vyznění uvádí, že v rámci charakteru hodnocené koncepce lze očekávat kladné působení POH na veřejné
zdraví. Zároveň uvádí některá doporučení ve směru zamezení případného působení některých negativních vlivů
a posílení kladných prvků POH.
Uvedená doporučení byla dílem již promítnuta do konečné verze POH (zejména Směrná část – úprava opatření
pro třídění, sběr a svoz odpadu) a dílem bylo těchto doporučení využito při konstrukci závěrů vyhodnocení
koncepce (podmínky v návrhu stanoviska).
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13. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Zpracování POH města Hodonín 2017 - 2026 vychází z požadavku § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů. Do dokumentu „Plán odpadového hospodářství města Hodonín na období
2017 - 2026“ je promítnuta strategie města Hodonín v oblasti odpadového hospodářství na následující
desetileté období.
POH je zpracován na dobu 10 let tj. období 2017 až 2026, a bude změněn bezprostředně po každé zásadní
změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován.
POH Hodonín je strategickým dokumentem, který je dále závazný pro fungování dotčených subjektů v oblasti
odpadového hospodářství, které na území kraje působí. Základním východiskem pro řešení dané problematiky
jsou priority, principy a charakter postupů, dané POH ČR, zejména pak vyjádřené ve formě strategických cílů,
zásad pro nakládání s příslušnými druhy odpadů, včetně zásad pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady a
dalších aspektů souvisejících s nakládáním s odpady; tak, jak to bylo vyhlášeno nařízením vlády č. 352/2014 ze
dne 22. prosince 2014 o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2016-2025.
POH města vychází ze zásady uplatňování požadavku na maximální míru respektování hierarchie způsobů
nakládání s odpady tak, jak je to uvedeno v § 9a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při formulaci cílů a
opatření uvedených v POH města je uplatňován Program předcházení vzniku odpadů, který je součástí Plánu
odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.
POH Hodonín je zpracován na základě obecně závazné vyhlášky JMK č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná
část POH JMK 2016-2025 a která zajišťuje plnění požadavků § 44 zákona o odpadech a dalších souvisejících
právních předpisů, včetně prováděcích předpisů, včetně Nařízení vlády č. 352/2014 ze dne 22. prosince 2014 o
Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 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.
Plán odpadového hospodářství města Hodonín stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle, zásady a
opatření pro nakládání s odpady na katastrálním území města Hodonín (dále jen „Hodonín“ nebo „město“).
•

•
•

•

Plán odpadového hospodářství města Hodonín stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle,
zásady a opatření pro nakládání s odpady na katastrálním území města Hodonín (dále jen „Hodonín“ nebo
„město“).
POH Hodonín se vztahuje na nakládání se všemi komunálními odpady skupiny 20 a 1510 Katalogu odpadů
(dále jen „katalog“).
Závaznou část POH Hodonín a její změnu schválí Zastupitelstvo města Hodonína. Závazná část POH
Hodonín je závazným podkladem pro činnost města v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro
zpracování územně plánovací dokumentace města.
POH Hodonín je zpracován na dobu 10 let tj. období 2017 až 2026, a bude změněn bezprostředně po každé
zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován.

Konkrétní postupy, které jsou předmětem řešení POH Hodonín, vycházejí z vyhodnocení stavu odpadového
hospodářství města uvedeného v analytické části.
Vyhodnocení bylo provedeno z dostupných databázových zdrojů týkajících se odpadového hospodářství na
území města. Základním datovým zdrojem použitým pro zpracování POH města Hodonín je elektronická
databáze zpracovaných hlášení o produkci a nakládání s odpady za období let 2009–2015.Použitá data
odpovídají údajům z Informačního systému odpadového hospodářství (dále jen „ISOH“), který shromažďuje
primární údaje o produkci a nakládání s odpady v ČR, ohlašované na základě zákonné povinnosti evidence
odpadů a jsou navíc v jednotlivých letech kontrolována na přítomnost chybných a odlehlých hodnot a
neodevzdaných hlášení ze strany tzv. „hříšníků“, tj. původců, kteří v daném roce nesplnili svoji zákonnou
povinnost podat hlášení. Databázi ISOH pro MŽP spravuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí
(dále jen „CENIA“). Dále pak data z ročních hlášení autorizované společnosti EKO-KOM a data o systému
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shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
města Hodonína od městského úřadu v Hodoníně.
Pro komplexní analýzu a vyhodnocení stavu odpadového hospodářství v Hodoníně byly rovněž využity další
datové zdroje (Českého statistického úřadu, RISY Ministerstva pro místní rozvoj, koncepčních dokumentů
města Hodonín, Portálu JMK a dalších), zejména Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady včetně jejich
povolených odpadů které nakládají s odpady ve městě Hodoníně a které vydal Krajský úřad Jihomoravského
3
kraje , (dále Seznam oprávněných osob), který je aktualizován průběžně pracovníky odboru životního prostředí
KÚ JMK.
Údaje o stavu odpadového hospodářství na území města, jeho dosavadním vývoji a trendech se staly základem
pro formulaci závazné části POH. V závazné části jsou formulovány základní principy pro nakládání s odpady
na území města. Cíle, zásady a opatření vytyčené v POH města jsou navrženy tak, aby podporovaly
hierarchii nakládání s odpady definovanou zákonem o odpadech a stanovily dlouhodobou strategii rozvoje
odpadového hospodářství města. Strategické cíle odpadového hospodářství ČR na období 2015-2024 vytyčené
v POH ČR a strategické cíle POH JMK a města Hodonín vytyčené na období 2017-2026 jsou:
1.
2.
3.
4.

Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce komunálních odpadů.
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku komunálních odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a
životní prostředí.
Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.

Pro prosazení a možnost realizace principů a cílů uvedených v závazné části slouží soustava nástrojů uvedených
ve směrné části POH. Jako nástroj zpětné vazby pro možnost sledování stavu odpadového hospodářství města
a vyhodnocování plnění stanovených cílů zde slouží soustava indikátorů. Směrná část Plánu odpadového
hospodářství města Hodonín obsahuje:
a) návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady:
Při výběru projektů na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady budou zvažovány aspekty,
týkající se přímo životního prostředí a veřejného zdraví uvedené v kapitole 2.1. POH. V této kapitole je
provedeno posouzení záměrů na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru a svozu odpadů, a to
s ohledem na plnění stanovených cílů POH Hodonín vztažené na nejdůležitější odpadové toky dle Závazné části
POH Hodonín a stanoveny zásady pro:
a)
Prevenci vzniku odpadu.
b)
Třídění, sběr a svoz odpadu.
c)
Zařízení k využití a/nebo k odstranění.
d)
Prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů.
e)
Relevantní záměry podpory z veřejných zdrojů.
b) kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH města Hodonín zpracován:
POH Hodonín byl vypracován v souladu s POH JMK na základě splnění následujících podmínek:
e) Stabilita právního prostředí v oblastech ovlivňujících odpadové hospodářství.
f) Stabilita ekonomického prostředí na světové i národní úrovni.
g) Připravenost řešit krizové stavy a živelné pohromy na území města Hodonín.
h) Odpovědnost města Hodonín za vytyčené cíle a opatření POH Hodonín, jež povedou ke zvýšené
odpovědnosti populace za životní prostředí a zdraví lidí na území města Hodonín.
POH Hodonín byl vypracován na základě specifických podmínek identifikovaných v jeho analytické části ve
kapitole 2.4 Vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s odpady na území města Hodonín.

3

http://www.kr-jihomoravsky.cz/websouhlasy/
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Město Hodonín bude každoročně vyhodnocovat pomocí soustavy indikátorů plnění cílů POH Hodonín a na
vyžádání je poskytne orgánu státní správy a zároveň zprávu zveřejní na portálu veřejné správy. Zpráva bude
obsahovat vyhodnocení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví.
V případě nerealizace POH města by došlo k negativnímu ovlivnění současného stavu v odpadovém
hospodářství města v oblasti řídicí, koncepční a normativní a mohly by nastat též přímé negativní dopady
v jednotlivých oblastech životního prostředí. Neexistence koncepce by znamenala možný nástup negativních
trendů v nakládání s odpady, vyplývajících zejména z nemožnosti prosazování požadované koncepce nakládání
s odpady vytýčené na celostátní krajské úrovni. Neexistence POH města by se projevila rovněž jako chybějící
článek ve struktuře strategických dokumentů města, který má zajistit funkci neopominutelného prvku řízení
příslušného územního celku.
Provedené hodnocení prokázalo, že POH města svým zaměřením vycházejícím z principů POH JMK je
jednoznačně prvkem kladně působícím v oboru své účinnosti.
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14. SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH KE KONCEPCI Z HLEDISKA VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
14.1. VYPOŘÁDÁNÍ POŽADAVKŮ ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
V Závěru zjišťovacího řízení (KÚ JMK, č. j.: JMK 185977/2016, 27.12.2016) se uvádí (uvedeny podstatné
výňatky, členění textu autor vypořádání):
„Závěr:
Na podkladě oznámení a doručených vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje vydává závěr zjišťovacího
řízení podle ustanovení §10d zákona v tom smyslu, že koncepce „Plán odpadového hospodářství města
Hodonín 2017 - 2026“
bude posuzována podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
…
Krajský úřad Jihomoravského kraje zhodnotil předložené oznámení koncepce podle kritérií uvedených v příloze
č. 8 zákona.
1.

V rámci oznámení koncepce je na str. 36 v kapitole „Předpokládané vlivy koncepce na životní prostředí a
veřejné zdraví ve vymezeném dotčeném území“ konstatováno, že nelze očekávat vznik přímých
bezprostředních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví města. Na str. 13 je však uvedeno: „U
jednotlivých druhů odpadu i způsobu jejich nakládání je nutné hodnocení jednotlivých toků odpadů a jejich
potencionálních dopadů na lidské zdraví a životní prostředí“ toto konstatování vychází z cíle „Minimalizace
nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí“. Výše uvedená
nutnost hodnocení jednotlivých toků odpadů a jejich potencionálních dopadů na veřejné zdraví však není v
oznámení dále rozvedena tak, aby bylo možné naplnit ust. § 10b odst. 4 a přílohy č. 8 zákona. V oznámení
dochází pouze k obecnému konstatování, že při výběru projektů budou zvažovány aspekty zdravotních
rizik, před realizací aktivit bude zajištěna odpovídající ochrana veřejného zdraví apod. Tato činnost je
samozřejmě krajským úřadem vítána, nicméně na základě těchto uvedených skutečností nelze konstatovat,
že koncepce nebude mít vliv na veřejné zdraví.

2.

Podle ust. § 41 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů se plán odpadového hospodářství zpracovává za účelem vytváření podmínek pro
předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi podle tohoto zákona. V rámci oznámení však nebylo
provedeno hodnocení rizika pro veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce právě při nakládání s
odpady a omezuje se na výše uvedené konstatování, že nelze očekávat vznik přímých bezprostředních vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví města.

3.

Při zpracování návrhu koncepce je nutné, aby byly zohledněny připomínky uplatněné v rámci zjišťovacího
řízení. Zejména je třeba podrobněji vyhodnotit vlivy na veřejné zdraví. Krajský úřad oznamovateli na
základě požadavku KHS JmK doporučuje, aby toto vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo zpracováno dle
§ 19 odst. 1 zákona držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné
zdraví.“

Vypořádání:
ad 1.:
Nelze hodnotit konkrétní vlivy cíle představujícího vizi a směr další činnosti. Znění cíle a jeho náplň byly
upraveny tak, aby odpovídaly současnému stavu přípravy a rozpracovanosti jednotlivých činností v oblasti
odpadového hospodářství města.
ad 2.:
Hodnocení rizika pro veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce provedené autorizovanou osobou pro
hodnocení zdravotních rizik je součástí vyhodnocení koncepce.
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ad 3.:
Připomínky uplatněné v rámci zjišťovacího řízení jsou vyhodnoceny v dalších kapitolách. K hodnocení
zdravotních rizik viz výše ad 2.

14.2. VYPOŘÁDÁNÍ OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K předloženému oznámení a samotné koncepci POH JMK bylo doručeno celkem 9 vyjádření. V následujícím
textu je uveden text připomínek a požadavků z těchto vyjádření s následným vypořádáním autorů koncepce a
tohoto vyhodnocení.

14.2.1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí
Sp. zn.: S-JMK 160944/2016 OŽP/Sal z 25.11.2016
Připomínky:
Bez připomínek.
Vypořádání:
K dokumentu nebyly uplatněny připomínky.

14.2.2. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, odd. odd. tech.
ochrany ŽP
Interní sdělení bez č.j., Ing. Jarešová, , 21.11.2016
Připomínky:
Nepožaduje se další posuzování.
Vypořádání:
K dokumentu nebyly uplatněny připomínky.

14.2.3. Městský úřad Hodonín, odbor ŽP
Č.j.: MUHOCJ 77310/2016 OŽP-vyj, 11.11.2016
Připomínky:
Z hlediska jednotlivých složek není požadováno koncepci dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Vypořádání:
K dokumentu nebyly uplatněny připomínky.

14.2.4. Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně
Č.j.: KHSJM 66866/2016/HO/HOK, 21.11.2016
Připomínky (členění textu autor vypořádání):
„V y j á d ř e n í :
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně p o ž a d u j e
ve smyslu bodu 12. přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. vyhodnotit koncepci Plán odpadového hospodářství
města Hodonín 2017 – 2026 z hlediska vlivů na veřejné zdraví včetně možnosti kumulace a synergie vlivů s
jinými záměry s tím, že
1.

vyhodnocení bude dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. provedeno držitelem osvědčení
odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
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2.

Vyhodnocení musí být zaměřeno na posouzení vlivů konkrétních způsobů nakládání se všemi druhy
odpadů řešenými v Plánu odpadového hospodářství města Hodonín 2017 – 2026, včetně souvisejících
dopravních nároků, s tím, že na základě posouzení musí být navržena související opatření směřující k
eliminaci negativních vlivů na veřejné zdraví včetně vlivů v pracovním prostředí resp. zásady, které je nutno
respektovat při výběru konkrétního projektu a jeho lokalizaci.

3.

Posouzení potenciálních vlivů z realizace překladiště musí mimo dopravní toky zohlednit i možné negativní
ovlivnění látkami znečišťujícími ovzduší včetně zápachu (a to i při přepravě do místa zneškodnění);
z hlediska epidemiologických rizik resp. rizik potenciálního přenosu možných infekčních onemocnění je pak
nutno vyhodnotit vlivy související s výskytem mikroorganismů, hmyzu a hlodavců.

4.

K eliminaci potenciálních zdravotních rizik je nutno definovat adekvátní opatření (např. přepravní obaly,
jejich čištění a dezinfekci včetně stanovení vhodných časových intervalů svozu) tak, aby bylo zamezeno
vzniku rizikových faktorů jako jsou hnilobné změny odpadů apod.“

Vypořádání:
ad 1.:
Jakkoli se ve smyslu citovaného zákona nejedná o povinnost, aby část hodnocení vlivů na zdraví byla
zpracována autorizovanou osobou, a Krajský úřad tuto možnost pouze doporučil, bylo požadavku vyhověno.
ad 2.:
K hodnocení konkrétních opatření vyplývajících z POH Hodonín je více uvedeno v přepracované kapitole 6.5.
Vyhodnocení.
Směrná část POH Hodonín obsahuje v kap. Třídění, sběr a svoz odpadu mj. opatření:
„d) Podporovat přemístění a výstavbu sběrného dvora a dotřiďovací linky se zvýšenou kapacitou na cca 15000
t/rok na vhodnějším místě ve městě Hodoníně s minimálními environmentálními a zdraví obyvatel ohrožujícími
dopady. Při výstavbě sběrného dvora a dotřiďovací linky a po jejich uvedení do provozu důsledně dodržovat
příslušné právní předpisy včetně:
- zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v
platném znění).
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
- vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací”
Město Hodonín počítá se záměrem rozšířit sběrný dvůr na 15 000 t/rok. Konkrétní provedení tohoto záměru
není dosud stanoveno, včetně výběru varianty rozšíření na stávajícím místě nebo přemístění.
„e) Podporovat možnost vybudování překladiště a vytvoření environmentálně příznivějších systémů svozu
odpadů (například s možností využití železniční přepravy, kontejnerové přepravy apod.). V případě realizace
tohoto záměru důsledně dodržovat příslušné právní předpisy, viz bod d)”:
Konkretizace uvedeného opatření nebyla ze strany města provedena.
Pro hodnocení konkrétních opatření je možno vyslovit následující shrnutí a závěr:
U záměrů lze za respektování požadavků OŽP a veř. zdraví při přípravě konkrétních záměrů zajistit takovou míru
vlivů, která nebude v rozporu s platnými limity i s požadavky na užívání dotčeného území a jeho okolí. K tomu
přispívají jak metody výběru konkrétního stanoviště, tak další postupy, jako je projektová příprava konkrétních
záměrů za respektování pouužití postupů a tecnologií vyplývajících z uplatnění příslušných BAT.
Agregát opatření ja pak předmětem kapitoly 7. Vyhhodnocení.
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ad 3.:
Vyjádření k bodu 1. platí v plné šíři i pro bod 2. Město Hodonín nemá v této chvíli zpracován konkrétní záměr na
realizaci překladiště, a to ani co do lokalizace, ani co do technického a provozního provedení. Nelze tedy
hodnotit něco, co spadá do úplně jiných fází přípravy záměru.
ad 4.:
Viz vyjádření k bodu 2. a 3.

14.2.5. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
zn. ČIŽP/47/ŘI/1614761 002/16/BLV, 30.11.2016
Připomínky:
Bez připomínek.
Vypořádání:
K dokumentu nebyly uplatněny připomínky.
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15. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA KE KONCEPCI
15.1. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Plán odpadového hospodářství města Hodonín 2017 - 2026 (dále jen „POH Hodonín“) stanoví v souladu s
principy udržitelného rozvoje cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na území města Hodonína.
Zpracování POH města Hodonín 2017 - 2026 vychází z požadavku § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů. Do dokumentu „Plán odpadového hospodářství města Hodonín na období
2017 - 2026“ je promítnuta strategie města Hodonín v oblasti odpadového hospodářství na následující
desetileté období.
POH je zpracován na dobu 10 let tj. období 2017 až 2026, a bude změněn bezprostředně po každé zásadní
změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován.
POH Hodonín je strategickým dokumentem, který je dále závazný pro fungování dotčených subjektů v oblasti
odpadového hospodářství, které na území kraje působí. Základním východiskem pro řešení dané problematiky
jsou priority, principy a charakter postupů, dané POH ČR, zejména pak vyjádřené ve formě strategických cílů,
zásad pro nakládání s příslušnými druhy odpadů, včetně zásad pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady a
dalších aspektů souvisejících s nakládáním s odpady; tak, jak to bylo vyhlášeno nařízením vlády č. 352/2014 ze
dne 22. prosince 2014 o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2016-2025.
POH města vychází ze zásady uplatňování požadavku na maximální míru respektování hierarchie způsobů
nakládání s odpady tak, jak je to uvedeno v § 9a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při formulaci cílů a
opatření uvedených v POH města je uplatňován Program předcházení vzniku odpadů, který je součástí Plánu
odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.
POH Hodonín je zpracován na základě obecně závazné vyhlášky JMK č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná
část POH JMK 2016-2025 a která zajišťuje plnění požadavků § 44 zákona o odpadech a dalších souvisejících
právních předpisů, včetně prováděcích předpisů, včetně Nařízení vlády č. 352/2014 ze dne 22. prosince 2014 o
Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 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.
V případě nerealizace POH města by došlo k negativnímu ovlivnění současného stavu v odpadovém
hospodářství města v oblasti řídicí, koncepční a normativní a mohly by nastat též přímé negativní dopady
v jednotlivých oblastech životního prostředí. Neexistence koncepce by znamenala možný nástup negativních
trendů v nakládání s odpady, vyplývajících zejména z nemožnosti prosazování požadované koncepce nakládání
s odpady vytýčené na celostátní krajské úrovni. Neexistence POH města by se projevila rovněž jako chybějící
článek ve struktuře strategických dokumentů města, který má zajistit funkci neopominutelného prvku řízení
příslušného územního celku.
Provedené hodnocení prokázalo, že POH města svým zaměřením vycházejícím z principů POH JMK je
jednoznačně prvkem kladně působícím v oboru své účinnosti.
Proto se doporučuje schválení POH JMK a při jeho uplatňování důsledně respektovat zásady a principy, které
stanoví.
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15.2. NÁVRH STANOVISKA KE KONCEPCI
STANOVISKO
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí
podle 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,
k návrhu koncepce
„Plán odpadového hospodářství města Hodonín 2017 -2026"
Předkladatel koncepce: Město Hodonín
Zpracovatel posouzení

Ing. Jaromír Pokoj
držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí, osvědčení odborné způsobilosti: MŽP
č.j. 3041/460/OPV/93 z 30.3.1993, prodlouženo rozh. MŽP č.j. 27597/ENV/16 z 16.5.2016
MUDr. Magdalena Zimová, CSc.
držitelka Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve
znění pozdějších předpisů, pro osoby působící v oblasti ochrany veřejného zdraví pro
Hodnocení zdravotních rizik expozice chemickým látkám v prostředí s platností do 15.1.2021
Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Ing. Štěpánka Džamová

Stručný popis koncepce:
POH JMK je zpracován na dobu 10 let a bude změněn bezprostředně po každé zásadní změně podmínek, na
jejichž základě byl zpracován.
POH Hodonín je zpracován na základě obecně závazné vyhlášky JMK č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná
část POH JMK 2016-2025 a která zajišťuje plnění požadavků § 44 zákona o odpadech a dalších souvisejících
právních předpisů.
Závaznou část POH JMK a její změnu vyhlásí město obecně závaznou vyhláškou.
Do dokumentu „Plán odpadového hospodářství města Hodonín na období 2017 - 2026“ (dále jen „Plán
odpadového hospodářství města Hodonín“ nebo „POH Hodonín“) je promítnuta strategie města Hodonín v
oblasti odpadového hospodářství na následující desetileté období.
Plán odpadového hospodářství města Hodonín stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle, zásady a
opatření pro nakládání s odpady na katastrálním území města Hodonín (dále jen „Hodonín“ nebo „město“).
•

•
•

•

Plán odpadového hospodářství města Hodonín stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle,
zásady a opatření pro nakládání s odpady na katastrálním území města Hodonín (dále jen „Hodonín“ nebo
„město“).
POH Hodonín se vztahuje na nakládání se všemi komunálními odpady skupiny 20 a 1510 Katalogu odpadů
(dále jen „katalog“).
Závaznou část POH Hodonín a její změnu schválí Zastupitelstvo města Hodonína. Závazná část POH
Hodonín je závazným podkladem pro činnost města v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro
zpracování územně plánovací dokumentace města.
POH Hodonín je zpracován na dobu 10 let tj. období 2017 až 2026, a bude změněn bezprostředně po každé
zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován.

POH Hodonín sestává z části analytické, závazné a směrné.
Konkrétní postupy, které jsou předmětem řešení POH Hodonín, vycházejí z vyhodnocení stavu odpadového
hospodářství města uvedeného v analytické části.
Údaje o stavu odpadového hospodářství na území města, jeho dosavadním vývoji a trendech se staly základem
pro formulaci závazné části POH. V závazné části jsou formulovány základní principy pro nakládání s odpady
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na území města. Cíle, zásady a opatření vytyčené v POH města jsou navrženy tak, aby podporovaly
hierarchii nakládání s odpady definovanou zákonem o odpadech a stanovily dlouhodobou strategii rozvoje
odpadového hospodářství města. Strategické cíle odpadového hospodářství ČR na období 2015-2024 vytyčené
v POH ČR a strategické cíle POH JMK a města Hodonín vytyčené na období 2017-2026 jsou:
1.
2.
3.
4.

Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce komunálních odpadů.
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku komunálních odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a
životní prostředí.
Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.

Pro prosazení a možnost realizace principů a cílů uvedených v závazné části slouží soustava nástrojů uvedených
ve směrné části POH. Jako nástroj zpětné vazby pro možnost sledování stavu odpadového hospodářství města
a vyhodnocování plnění stanovených cílů zde slouží soustava indikátorů. Směrná část Plánu odpadového
hospodářství města Hodonín obsahuje:
a) návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady:
Při výběru projektů na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady budou zvažovány aspekty,
týkající se přímo životního prostředí a veřejného zdraví uvedené v kapitole 2.1. POH. V této kapitole je
provedeno posouzení záměrů na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru a svozu odpadů, a to
s ohledem na plnění stanovených cílů POH Hodonín vztažené na nejdůležitější odpadové toky dle Závazné části
POH Hodonín a stanoveny zásady pro:
a)
Prevenci vzniku odpadu.
b)
Třídění, sběr a svoz odpadu.
c)
Zařízení k využití a/nebo k odstranění.
d)
Prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů.
e)
Relevantní záměry podpory z veřejných zdrojů.
b) kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH města Hodonín zpracován:
POH Hodonín byl vypracován v souladu s POH JMK na základě splnění následujících podmínek:
i) Stabilita právního prostředí v oblastech ovlivňujících odpadové hospodářství.
j) Stabilita ekonomického prostředí na světové i národní úrovni.
k) Připravenost řešit krizové stavy a živelné pohromy na území města Hodonín.
l) Odpovědnost města Hodonín za vytyčené cíle a opatření POH Hodonín, jež povedou ke zvýšené
odpovědnosti populace za životní prostředí a zdraví lidí na území města Hodonín.
POH Hodonín byl vypracován na základě specifických podmínek identifikovaných v jeho analytické části ve
kapitole 2.4 Vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s odpady na území města Hodonín.
Město Hodonín bude každoročně vyhodnocovat pomocí soustavy indikátorů plnění cílů POH Hodonín a na
vyžádání je poskytne orgánu státní správy a zároveň zprávu zveřejní na portálu veřejné správy. Zpráva bude
obsahovat vyhodnocení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví.
Průběh posuzování:
(Text doplní KÚ JMK dle skutečnosti)
Stručný popis posuzování:
Vyhodnocení SEA bylo zpracováno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a vypracováno
v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona a požadavků na jeho rozsah a obsah uvedených v závěru zjišťovacího řízení
vydaného podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Pro zhodnocení možných významných vlivů na životní prostředí byly definovány jednotlivé významné složky
životního prostředí, které jsou brány jako kritéria pro určení míry potenciálního vlivu. Byly zhodnoceny vlivy
všech stanovených cílů POH Hodonín.
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Pro hodnocení významnosti vlivů bylo použito stupnice od hodnoty -2 – významný negativní vliv, který vylučuje
schválení koncepce, mohl by mít významný rušivý až likvidační vliv. Hodnota -1 – mírně negativní vliv, který
schválení koncepce nevylučuje, dále nulový vliv, který nemá prokazatelný vliv na jednotlivé složky životního
prostředí. Hodnota +1 – mírně pozitivní vliv, který bude mít mírný příznivý stav na složky životního prostředí a
hodnota +2 – která značí významný pozitivní vliv na jednotlivé složky životního prostředí. V některých případech
byla použita hodnota -, kdy vliv díky obecnosti zadání koncepce nelze vyhodnotit.
Z hlediska samotného posouzení lze usuzovat, že dopad POH Hodonín na životní prostředí jako na celek bude v
dlouhodobém horizontu pozitivní. Provedené hodnocení prokázalo, že POH Hodonín svým zaměřením
vycházejícím z principů POH JMK (a tím i POH ČR) je jednoznačně prvkem kladně působícím v oboru své
účinnosti. V případě nerealizace POH města by došlo k negativnímu ovlivnění současného stavu v odpadovém
hospodářství města v oblasti řídicí, koncepční a normativní a mohly by nastat též přímé negativní dopady
v jednotlivých oblastech životního prostředí. Neexistence koncepce by znamenala možný nástup negativních
trendů v nakládání s odpady, vyplývajících zejména z nemožnosti prosazování požadované koncepce nakládání
s odpady vytýčené na celostátní krajské úrovni. Neexistence POH města by se projevila rovněž jako chybějící
článek ve struktuře strategických dokumentů města, který má zajistit funkci neopominutelného prvku řízení
příslušného územního celku.
Provedené hodnocení prokázalo, že POH města svým zaměřením vycházejícím z principů POH JMK je
jednoznačně prvkem kladně působícím v oboru své účinnosti.
Z hlediska dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a stav jejich ochrany z uvedených hledisek dle
§ 45h zákona o ochraně přírody a krajiny bylo vyžádáno stanovisko Odboru životního prostředí KÚ JMK. Podle
tohoto stanoviska nemůže mít uplatnění koncepce POH Hodonín vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast na území kraje.
Součástí vyhodnocení bylo rovněž vypořádání požadavků ze závěru zjišťovacího řízení a došlých vyjádření.
Požadavky byl zapracovány do předkládané verze POH Hodonín.
Závěry posuzování:
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako příslušný orgán podle § 22 písmena b) zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví,
vyjádření k němu podaných a veřejného projednání vydává:
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu koncepce
„Plán odpadového hospodářství města Hodonín 2016 - 2027“
za dodržení níže uvedených podmínek:
1.

V případě vydání jakéhokoliv obecně závazného právního předpisu nebo jeho novely, které by měly vliv na
obsah POH Hodonín, je nutno zajistit jeho aktualizaci.

2.

Při rozhodování o konkrétní realizaci nakládání s odpady věnovat přednostní pozornost
podmínek pro předcházení vzniku odpadu a jeho minimalizaci

3.

Při aplikaci navržených opatření a zásad respektovat konkrétní lokální podmínky v rámci města Hodonín.

4.

Věnovat pozornost regulaci vzniku stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na
ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

5.

Při návrhu realizace konkrétních projektů vyplývajících z uplatňování POH Hodonín zohledňovat požadavky
na řešení příslušných problémů ochrany životního prostředí významných pro koncepci. zapracováním
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environmentálních kritérií podle kapitoly 11 vyhodnocení SEA do celkového systému hodnocení a výběru
projektů.
6.

Umisťovat nová zařízení mimo zvláště chráněná území (ZCHÚ), přírodní parky, prvky územního systému
ekologické stability (ÚSES), významné krajinné prvky (VKP), EVL, PO a další ekologicky cenné, citlivé
ekosystémy. Zařízení umisťovat v krajině tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu. Následně hledat
optimální řešení, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění předmětů ochrany těchto území v souladu
s platnou legislativou ve spolupráci s příslušnými orgány ochrany přírody a krajiny.

7.

V rámci výstavby nových projektů minimalizovat zábor zemědělského půdního fondu, přednostně využívat
zemědělskou půdu v nižších třídách ochrany a současně efektivněji využívat stávající nevyužívané plochy.

8.

Při volbě umístění projektů preferovat průmyslově využívané plochy včetně brownfields, zamezit novým
záborům zemědělské půdy.

9.

Při realizaci aktivit respektovat ochranu podzemních a povrchových vodních zdrojů. V odůvodněných
případech zpracovat hydrogeologický průzkum, který stanoví možné ohrožení podzemních vod včetně
návrhu opatření k minimalizaci vlivů.

10. Při realizaci aktivit minimalizovat zábor a zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa, především do
lesů zvláštního určení a lesů ochranných.
11. Při realizaci aktivit zajistit odpovídající ochranu veřejného zdraví, v odůvodněných případech zpracovat
vyhodnocení zdravotních rizik včetně rozptylové a hlukové studie.
12. V rámci nových projektů předcházet znečištění ovzduší vhodnou lokalizací mimo hustě osídlené lokality a
následně realizovat vhodná opatření pro ochranu před znečištěním ovzduší a působením hluku.
Nepřekračovat hygienické limitní hodnoty.
13. Projekty, které naplní charakteristiky a limity stanovené zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí,
budou samostatně posouzeny v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Bez
provedení tohoto posouzení nelze podpořit realizaci navrhovaného záměru a ani ho uskutečnit. Toto se
týká i projektů, které nejsou v koncepci uvedeny, ale v budoucnu budou v rámci koncepce podporovány.
14. Při přípravě a realizaci projektů přednostně volit technologie a techniky, jež jsou pro jednotlivá odvětví
definována v BREF dokumentech a na úrovni nejlepších dostupných technik (BAT) dle zákona č. 76/2002
Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování, ve znění
pozdějších předpisů. A dále dodržovat soulad s legislativou Evropské unie.
15. Vyhodnocovat vlivy provádění POH Hodonín na životní prostředí v souladu se stanovenými kritérii a
indikátory (kap. 9.2. vyhodnocení).
16. U biologicky rozložitelných komunálních odpadů přednostně zařadit kompostování a anaerobní rozklad
před energetickým využití odpadů, tam, kde je to především z hlediska environmentálních a zdravotních
rizik možné.
17. Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých došlých vyjádření a
připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení.
Krajský úřad Jihomoravského kraje předpokládá, že řídící složky realizace této koncepce zajistí u každého
navrženého opatření co nejširší publicitu a informování veřejnosti.

(podpis, datum, razítko)
 Konec základního textu vyhodnocení 
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Příloha:

VYHODNOCENÍ VLIVU KONCEPCE PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA HODONÍN
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Zpracovala:
.
MUDr. Magdalena Zimová, CSc.
držitelka Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, pro osoby
působící v oblasti ochrany veřejného zdraví pro Hodnocení zdravotních rizik expozice chemickým látkám v prostředí s platností do
15.1.2021

Praha, 31.5.2017
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Vlivy koncepce na veřejné zdraví
12.1 Úvod
Plán odpadového hospodářství města Hodonín (dále také jen POH Hodonín) je závazným
podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti
odpadového hospodářství. Závazná část reflektuje strategii a vytyčené priority rozvoje
odpadového hospodářství. Obsahuje cíle, zásady a opatření, které jsou svojí konstrukcí
odvozeny z Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2025 a taktéž zohledňují politiku
životního prostředí ČR, evropské závazky ČR a potřeby současného odpadového
hospodářství. Závazná část Plánu odpadového hospodářství je založena na principu
dodržování hierarchie nakládání s odpady (dále rovněž „hierarchie“). Jedním ze základních
strategických cílů je „minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi
na lidské zdraví a životní prostředí“.
Zhodnocení potenciálních vlivů strategických dokumentů, jako jsou politiky, strategie,
koncepce, plány a programy na veřejné zdraví se je dle zákona č. 100/2001 Sb. nedílnou
součástí procesu posouzení vlivů na životní prostředí. 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. V průběhu hodnocení je zvažována široká škála vztahů mezi změnami danými
realizací Plánu a jejich více či méně zprostředkovanými vlivy, které mají potenciál dopadu na
zdraví. Při posuzování se vychází z definice Světové zdravotnické organizace, která říká, že
zdraví je stav plné tělesné, duševní a sociální pohody a nikoli jen nepřítomnost nemoci či
vady (SZO, 1948).

12.2 Priority Plánu odpadového hospodářství hlavního města Hodonín 2017 – 2026
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.
Plán odpadového hospodářství města Hodonín 2016 – 2025 je definován následujícími
částmi:
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I. Úvodní část
Poskytuje základní informace o působnosti, struktuře a obsahu POH Hodonín. Rovněž uvádí
jednoduchou

charakteristiku

města

z hlediska

geografického,

demografického

a ekonomického. Tato charakteristika vymezuje základní rámec pro hospodaření s odpady
v městě.

II. Analytická část (Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství)
Popisuje stávající stav a vývoj odpadového hospodářství města Hodonín z hlediska produkce
a způsobů nakládání s odpady. Uvádí přehled o technickoorganizačním řešení odpadového
hospodářství včetně popisu sítě zařízení pro nakládání s odpady.

III. Závazná část
Závazná část POH Hodonín obsahuje v souladu se zákonem 185/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s Plánem odpadového
hospodářství Jihomoravského kraje (POH JMK) a stanoví cíle a opatření k jejich dosažení
v rámci systému nakládání s odpady města Hodonín a soustavu indikátorů k hodnocení plnění
cílů POH Hodonín pro:
i) nakládání s komunálními odpady, zejména směsným komunálním odpadem a biologicky
rozložitelnými komunálními odpady,
j) nakládání s obalovými odpady,
k) nebezpečnými složkami komunálních odpadů,
l) nakládání se stavebními odpady, pokud město Hodonín stanovilo obecní systém nakládání
se stavebním odpadem,
m) nakládání s výrobky s ukončenou životností a vybranými odpady podle části čtvrté zákona
o odpadech v případě, že provozuje místo zpětného odběru v rámci spolupráce s
povinnými osobami,
n) přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování komunálních odpadů
minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí,
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o) snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména biologicky rozložitelných
odpadů,
p) snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu.

IV. Směrná část
Uvádí přehled nástrojů pro plnění stanovených cílů. Dále se zabývá systémem řízení změn
v odpadovém hospodářství. Její součástí je soustava indikátorů, na jejichž základě se
průběžně vyhodnocuje odpadové hospodářství a plnění cílů závazné části POH Hodonín.
POH města Hodonín obsahuje strategii pro vybraný okruh odpadů a v podstatě řeší jen
strategii nakládání s komunálním odpadem. Odpadové hospodářství má pochopitelně velmi
široký charakter a netýká se pouze sektoru nakládání s odpady, ale rovněž těžebního sektoru
a výrobního průmyslu, návrhářů a poskytovatelů služeb, vzdělávání a osvěty, veřejné
i soukromé spotřeby.

POH Hodonín, jak bylo výše uvedeno, je zaměřen pouze na dílčí část odpadového
hospodářství a to na problematiku nakládání s komunálními odpady, živnostenskými
odpady a obaly. Dále pak na nakládání ze stavebními a demoličními odpady a
vybranými výrobky s ukončenou životností. Pochopitelně na území města vznikají i jiné
komodity odpadů, které mohou negativně ovlivnit zdraví obyvatel a to přímo nebo
zprostředkovaně. Tyto odpady se mohou stát i nebezpečnými složkami směsného
komunálního odpadu.

12.3 Hodnocení vlivů strategie – Health Impact Assessment (HIA) POH města Hodonín
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.
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Zdravotní stav obyvatel
Zdravotní stav populace je z pohledu statistiky nejčastěji popisován prostřednictvím
hodnocení nemocnosti a úmrtnosti a jejích příčin. Nemocnost populace je sledována širokým
spektrem informačních systémů od registrů, výkazů zdravotní péče až po výběrová šetření.
Informace o zdravotním stavu ve městě Hodonín jsou okrajově popsány za rok 2013 ve
Zdravotnické ročence Jihomoravského kraje, která je zpracována z údajů Národního
zdravotnického informačního systému, z demografických dat Českého statistického úřadu, z
údajů České správy sociálního zabezpečení a orgánů ochrany veřejného zdraví.

Dotčená populace
Dle údajů ČSÚ mělo Město Hodonín v roce 2009 25 526 obyvatel, v roce 2010 to bylo
25 472 obyvatel a při sčítání obyvatelstva v roce 2011 mělo město 25 259 obyvatel, v roce
2012 to bylo 25 094, 2013 to bylo 25 049. Z toho je patrný úbytek obyvatel v celém
sledovaném období. Počet obyvatel v městě Hodonín dlouhodobě klesá. Ke konci roku 2014
žilo v Hodoníně 24 975 obyvatel s obvyklou mírnou převahou žen.

Naděje dožití, úmrtnost, kardiovaskulární onemocnění
Střední délka života při narození se v letech 2000 – 2011 významně prodloužila, u žen je
naděje na dožití dokonce více než 80 let. V rámci Evropy patříme k lepším z „nových“ zemí.
Naděje dožití (střední délka života) při narození dosáhla v roce 2012 74,8 let u mužů a 81,1
let u žen. Od roku 2000 to představuje nárůst o 3,1 roku u mužů a o 2,6 roku u žen. Růst
naděje dožití souvisí s poklesem úmrtnosti, a to především na kardiovaskulární onemocnění
(KVO).
Česká republika se na začátku 90. let vyznačovala jednou z nejvyšších intenzit úmrtnosti
na KVO na světě. Přes výrazné zlepšení zůstává úmrtnost na KVO v Česku přibližně dvakrát
vyšší

než ve vyspělých evropských

zemích

(bývalá

EU15).

Téměř

70%

všech

kardiovaskulárních úmrtí představují ischemická choroba srdeční (ICHS) a cévní onemocnění
mozku. Zatímco úroveň standardizované úmrtnosti na cévní onemocnění mozku do roku 2010
klesala, úmrtnost na ICHS v posledních letech víceméně stagnovala. To pravděpodobně
souvisí s částečným vyčerpáním možností lékařské péče a nových technologií, a na druhou
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stranu s pouze velmi pozvolnou změnou životního stylu české populace: nedaří se redukovat
podíl kuřáků v populaci, přibývá osob trpících diabetem II. typu (80% diabetiků umírá na
nemoci oběhové soustavy) a roste podíl obézních osob v populaci. Projevuje se odlišný trend
ve věkových skupinách - zatímco ve věkové skupině do 64 let úmrtnost na kardiovaskulární
onemocnění celkově i na ICHS plynule klesá, u osob ve věku nad 65 let v posledních letech
roste. Přes pozitivní trend snižování úmrtnosti na KVO ve věkové skupině do 64 let
představuje tato tzv. předčasná úmrtnost významný podíl na celkové KVO úmrtnosti (22,5% u
mužů a 6,4% u žen v roce 2012).

12.4 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 je možné si udělat celkový pohled na pravděpodobné účinky
na zdraví u určitého způsobu nakládání s odpadem. Přehled se dotýká jen toků odpadů, které
POH řeší.

Předcházení vzniku odpadu
Dopady na zdraví u obyvatelstva při snižování objemu produkovaného odpadu
jsou pravděpodobně relativně nejmenší. Vzdělávání a uvědomění si potřeby minimalizace
odpadů může zvýšit sociální/společenskou účast při podpoře příznivého dopadu na lidské
zdraví. Jednak jde o prodloužení životnosti výrobků, snižování obsahu nebezpečných látek
a zvýšení jejich využitelnosti.

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. Níže je uveden orientační přehled možných rizik
v zařízeních pro recyklaci odpadů, které mohou podpořit výskyt chřipkových onemocnění,
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očních a kožních poruch, únavu, choroby dýchacích cest a přidružených projevů při
vdechování prachu, jako je kašel a bronchitida.
Bylo uskutečněno několik studií na pracovišti v zařízení pro recyklaci materiálů. Bylo
zjištěno, že u takovýchto pracovníků se v porovnání s jinými skupinami pracovníků
vyskytovaly ve zvýšené míře chřipce podobná onemocnění, dále oční a dermatotologické
potíže, zvýšená únava a nevolnost. Pokud je nám známo, nebyly vypracovány obdobné studie
zaměřené na obyvatele žijící v blízkosti takovýchto zařízení. Pokud by se u nich vyskytovala
nějaká onemocnění, pravděpodobně by byly podobné.

Fyzikální rizika

Chemická rizika

Biologická rizika

___________________________________________________________________________

ruční manipulace

nebezpečný odpad

mikroorganismy

nakládání

nebezpečné odpady

kontamin. ostré předměty

nehody, přemísťování, oheň

páry/aerosoly

kontamin. ostré hrany

prach

chemické látky

kontaminovaný prach

Nakládání se směsným komunálním odpadem
Směsný komunální odpad obsahuje nebezpečné složky odpadu, které mohou přímo negativně
ovlivnit zdraví. Odpad obsahuje odpad pocházející z domácností (domovní odpad), ale také
odpad podobný odpadu komunálnímu od ostatních původců kromě toxických látek (odpady
s různými nebezpečnými vlastnostmi, HP4 – HP8, HP10 – HP12) obsahuje řadu
mikroorganismů, které mohou ohrozit zdraví (nebezpečná vlastnost HP9). Podíl biologicky
rozložitelných odpadů (BRO) obsažených v komunálních odpadech je místně rozdílný a to jak

115

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Města Hodonín 2017-2026

verze 1
březen 2017

v ročním období, tak dle bytové zástavby. Při nakládání se směsným komunálním odpadem se
uvolňují bioaerosoly, které obsahují různé mikroorganismy, z nichž některé mohou být
patogenní či mohou mít alergizující účinek. Vzniká tak nebezpečí ohrožení pracovního
prostředí ale i emisí do ovzduší a tím k ohrožení veřejného zdraví. Směsný komunální odpad
s podílem biologicky snadno odbouratelných látek umožňují masivní množení autochtonních
mikroorganismů. Proto se v průběhu skladování či transportu počty mikroorganismů velmi
rychle mění a s časem vzrůstají (viz tabulka 1) a mohou tak ohrožovat zdraví lidí a zvířat
i rostlin. Zdravotní rizika vznikají především při transportu bakterií a plísní vzduchem. Přímo
ohrožené jsou dýchací cesty, ale mohou mít i alergizující účinek na pokožku.
Směsné komunální odpady pravidelně obsahují patogenní mikroorganismy. Podle dostupné
literatury jsou bakterie rodů Streptococcus, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Proteus,
Serratia Pseudomonas obsaženy ve většině vzorků domovních odpadů. Byly nalezeny i další
rody

bakterií

jako

Salmonella,

Hafnia,

Aeromonas,

Escherichia,

Acinetobacter,

Staphylococcus a Kluyvera. Ty se však vyskytovaly jen v menšině vzorků. Proto při
zacházení s těmito odpady, při jejich kompostování, sběru a dopravě jsou ohroženi citliví lidé
a lidé s chorobami dýchacích cest.
Nejběžnějšími alergeny při manipulaci s těmito odpady jsou spóry plísní. Jejich četnost je
velká proto, že plísně se množí růstem na celulosových a lignocelulosových materiálech
obsažených v bioodpadu. Teplo, které vzniká při hnití odpadu, podporuje růst plísně
patogenní pro lidi Aspergillus fumigatus. Spóry této plísně vyvolávají alergické reakce, i tyto
plísně produkují toxické látky s alergizujícími účinky. Toxické účinky se projevují jen při
velmi vysokých koncentracích spór, alergické reakce na spóry se však i citlivých jedinců
mohou objevit i při velmi nízkých počtech.
Při nakládání se směsným komunálním odpadem mohou vznikat různé plynné chemické
látky, prach a aerosoly. Vzhledem k tomu, že nelze předem identifikovat prach ani možné
chemické látky, musí být bráno v úvahu, že odpad může obsahovat různé chemické látky
s různými nebezpečnými vlastnostmi. Ve SKO se běžně nachází i ostré předměty např.
použité jehly ze zdravotnické domácí péče nebo při aplikaci drog včetně zbytků léčiv.
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Tabulka 1 Počty mikroorganismů v BRO http://www.bayern.de/lfu/umwberat/data/praxis/
kompost1_1999.htm)
[KTJ.G-1]

MIKROORGANISMY

2 dny starý

4,6 x 108

Bakterie

21 dnů starý

4,8 x 108

Bakterie

2 dny starý

6,96 x 108

Bakterie

21 dnů starý

3,16 x 109

Bakterie

14 dnů starý

1,7 x 109 až 4,3 x 109

Bakterie

28 dnů starý

10 x 109 až 4,8 x 109

Bakterie

7 dnů starý

109 až 1011

Bakterie

7 až 14 dnů starý

106 až 109

Bakterie

14 dní starý

104 až 107

Plísně

BIOODPAD
Domácí odpad

Domácí odpad vlhký

Zbytky z jídelny

Bioodpad

Podrobně byl studován obsah mikroorganismů v bioaerosolech vznikajících při sběru
a nakládání odpadů a zejména pak v pracovních prostředích v třídírnách odpadů viz tab. 2.
Tabulka 2 Počty bakterií a plísní v prostorech závodů kde se zpracovává směsný komunální
odpad (Eckrich a kol. (1995)
Druh

Místo měření

celkový
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počet

gativní

baklterií

bakterie

[KTJ.m-3]

[KTJ.m-3]

[KTJ.m-3]

počet
zárodků
[KTJ.m-3]

74000

77000

Kabina vstupní váhy

41000

52000

Bunker na odpady

4600000

36000000

Vzduch vystupující z filtru

320000

250000

odpadů

U drtiče

620

44200

54500

Značné množství studií různého rozsahu, které se zabývaly nejen výskytem mikroorganismů ve
vzduchu na skládkách a zařízeních pro úpravu komunálních odpadů a studie, které poměrně podrobně
studovaly zdravotní stav pracovníků přicházejících do přímého styku s komunálními odpady, prokázaly
podstatně vyšší výskyt počtů mikroorganismů v zařízeních nakládajících s komunálním odpadem
(Sigsgaard a kol., 1994). U pracovníků, pohybujících se dlouhodobě v tomto prostředí, se podstatně
častěji vyskytovaly různé respirační obtíže, atopie, gastrointestinální symptomy a podobně, než je
obvyklé v běžné neexponované populaci.

Například studie v Německu sledovaly vliv rizikových mikroorganismů na zaměstnance
provádějící sběr a dopravu komunálních odpadů. Ve všech případech byly nalezeny
mikroorganismy, které s sebou přinášejí nejrůznější rizika, a to kromě možnosti vyvolat
infekci také i toxické a alergické účinky (Stalder a Buenger, 1996, Strauch, 1996). Výsledky
těchto studií byly tak alarmující, že některé spolkové země zavedly legislativní opatření pro
kvalitu ovzduší. První spolkovou zemí, která toto legislativní opatření zavedla v praxi, bylo
Dolní Sasko. Tato legislativa určuje nejen kvalitativní požadavky na ovzduší v třídírnách
odpadů, sociálních prostorech na skládkách, kompostovacích zařízení apod., ale zavádí
i standardizované metody měření, technické podmínky pro instalaci vzduchotechnických
zařízení. Zařízení tohoto typu musí mít takový výkon, aby bylo zajištěno, že v pracovním
prostředí nebude více než 104 KTJ.m-3 životaschopných mikroorganismů a ekotoxicita bude
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pod 0,1 ug.m-3. Současně byla vymezena zdravotní omezení pro zaměstnance těchto zařízení.
Na uvedených rizikových pracovištích nesmějí pracovat např. lidé se sníženou imunitou,
alergici apod. (Strauch, 1996). Mezní koncentraci 104 KTJ.m-3 ve vzduchu přijalo kromě
Německa do své legislativy též Holandsko ( NWA, 1989), kde je navíc limitována
koncentrace plísní a kvasinek, která nesmí překročit 500 KTJ.m3 a nejvyšší přípustný počet
gramnegativních bakterií je 1*103 KTJ.m-3 (Dutch Occupational Health Association NWA,
1989). Dolní Sasko omezilo nejvyšší počty gramnegativních bakterií a plísní a kvasinek
počtem 500 KTJ.m-3 (Niedersächsisches Sozialministerium, 1994). Tyto hodnoty se používají
hlavně pro pracovní prostředí v okolí kompostáren, skládek a ČOV.
Pro hodnocení kvality venkovního ovzduší z mikrobiologického hlediska neexistuje v české legislativě
žádný závazný předpis. Podobné platí i o metodikách stanovení počtů jednotlivých druhů
mikroorganismů v ovzduší. Metod existuje celá řada, často poskytují rozdílné výsledky, avšak jednotná
metodika doposud nebyla schválena ani v rámci Evropské unie (Strauch, 1996). Je proto velmi obtížné
porovnávat hodnoty výsledků publikovaných v literatuře získané různými postupy. V českých zemích
chybí i základní údaje o zařízeních obdobného typu. Máme údaje pouze o skládkování odpadů a to na
základě dlouhodobého monitoringu skládky Ďáblice.

Znečištění ovzduší
Zdrojem znečištění ovzduší na skládkách, překladištích ale i v jejich okolí může být manipulace
s odpadem, s překryvným materiálem, emise z dopravy a dopravních mechanizačních prostředků. Dále
mohou být zdrojem provozy, jako je např. spalování plynu v kogenerační jednotce.
Státní zdravotní ústav prováděl monitoring ovzduší v okolí některých skládek. Naměřené hodnoty lze
využít jako výchozí informace popisující potenciální vliv provozu skládky na okolní prostředí. Výsledky
dlouhodobého monitoringu ovzduší (např. měření SZÚ od roku 1994 do roku 2004 na skládce v
Ďáblicích) potvrzují, že správným způsobem provozované skládky, u nejčastěji sledovaných parametrů
kvality ovzduší, nezpůsobují zásadní zvýšení měřených hodnot. Z výsledků mikrobiologického
monitoringu vyplývá, že k nejvyššímu výskytu aktinomycet, plísní a kvasinek dochází v letních
měsících. Co se týká hodnot celkových počtů bakterií, lze konstatovat, že nejvyšší počty byly
naměřeny vždy na skládce a na jejich hodnotách se neprojevuje sezónní vliv.

Problematika pachových látek. Největší zátěž ovzduší v okolí skládky, překladiště je imisní zátěž
pachovými látkami. Zápach ze skládky ale i překladiště vzniká jako důsledek biologického rozkladu
materiálů uložených na skládku a vzrůstá s velkou pravděpodobností s nedodržováním technologie
skládkování, a to především hutnění a překrývání odpadu. Zápach především kromě sirovodíku
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pochází i z kyseliny propionové, octové, valerové, nízkomolekulárních merkaptanů apod. Posuzování
imisní zátěže pachovými látkami vyžaduje specifický přístup, neboť cílem snížení imisní zátěže je
dosažení subjektivního pocitu pohody obyvatel. Zápach je nejčastějším rizikovým faktorem u skládek
komunálního odpadu a předmětem stížností obyvatel. Mezi zdravotními účinky znečišťujících látek a
jejich pachovými účinky neexistuje žádná obecná závislost. Pachové vlastnosti některých látek se
projevují již při koncentracích řádově nižších, než jsou koncentrace mající negativní vliv na zdraví, u
jiných látek je tomu právě naopak. Výrazné obtěžování zápachem však vždy způsobuje zhoršení
kvality života a zdravých životních podmínek.

Vnímání rizika. Na aktuální problematiku vnímání zdravotního rizika v souvislosti se
skládkováním ukazují studie prováděné v druhé polovině devadesátých let v Kalifornii, ale
i v ostatních vyspělých státech. Tato problematika se v poslední době vyskytuje i u nás. Jde
o tak zvaný self – reported symptoms – zvýšený výskyt hlášených symptomů souvisejících
s provozem skládky nebo se zařízením, kde se nakládá s odpady. Všechny studie i naše
dosavadní zkušenosti při šetření stížností ukazují na silné vztahy mezi stupněm obav ze stavu
ohrožení životního prostředí a uváděnými zdravotními problémy ze strany respondentů.
Většinou obyvatelé uvádějí nespecifické syndromy, jako jsou například bolesti hlavy, únava,
dráždění očí, nevolnost a kožní problémy. Výskyt syndromů je u obyvatel žijících v těsné
blízkosti skládky vždy větší než u kontrolní skupiny. Výskyt syndromů je ve většině případů
vázán na vnímání zápachu ze skládky nebo se zařízením pro nakládání s odpady. Potenciální
zápachy tak slouží jako senzorický popud pro obtíže ovlivněné stresem a obavami o kvalitu
životního prostředí, vlastní zdraví a zdraví své rodiny. Velmi často hraje velkou roli ve výše
uvedených případech obava z výskytu bioplynu na skládkách.
Kontaminace podzemních a povrchových vod. Podzemní a povrchové vody mohou být
v prostoru manipulace se SKO významně znečišťovány různými anorganickými a
organickými polutanty včetně patogenních mikroorganismů.

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Zdravotní rizika přímo souvisí s původem a složením odpadu. V případě, že mezi
biodegradabilní odpady jsou brány i kaly z ČOV, lze za největší zdravotní riziko pro lidi
a zvířata počítat obsah patogenních mikroorganismů a toxických chemických látek v kalech.
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Možné riziko vzniká pro celou oblast nakládání s tímto odpadem od jeho vzniku až po jeho
odstranění nebo využití.
Především nakládání s kaly, jejich aplikace do životního prostředí se musí řídit legislativními
pravidly. Stávající evropské předpisy obsahují obecné povinnosti původců odpadů na snížení
zdravotního rizika a to jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak i z hlediska ochrany
zdraví při práci a záleží na legislativě jednotlivých států, jaká jsou přijata účinná opatření ke
snížení rizika.
Celý systém nakládání s BRO musí být zabezpečen tak, aby nedocházelo k ovlivňování
životního prostředí zápachem a mikroorganismy. Sběr nesmí být zdrojem výskytu hmyzu
a hlodavců. Tím se zajistí minimalizace přenosu možných infekčních onemocnění. Musí být
zajištěny vhodné sběrné nádoby a jejich čištění a dezinfekce. Nezbytná je spolupráce s občany
a právnickými osobami, které separaci provádějí. Pro minimalizaci rizik je nezbytné zajistit
vhodné přepravní obaly, jejich čištění a dezinfekci včetně stanovení vhodných časových
intervalů svozu tak, aby se zabránilo hnití odpadu a vzniku rizikových faktorů výše
uvedených. Rizika mohou vznikat u pracovníků, kteří svoz provádějí a to z hlediska expozice
bioaerosolu, poranění v případě netřídění ostrými předměty. Při umísťování závodů, které
zpracovávají biodegradabilní odpady, je nutné posuzovat následující kritéria a to od složení
zpracovávaných odpadů a technologií jejich zpracování až po opatření na ochranu
pracovníků, kteří nakládají s odpady.
Při aplikaci biodegradabilních odpadů včetně čistírenských kalů do životního prostředí a to
především do zemědělské půdy vznikají dva okruhy potenciálních řetězců zdravotních rizik:
• rizika pro člověka, zvířata a rostliny z v kalu přítomných patogeních a potenciálně
patogenních organismů;
• toxicita způsobená akumulací těžkých kovů a dalších nebezpečných látek v půdě,
ze které přecházejí do rostlin, zvířat a lidí.

Pomineme-li rizika, která mohou vznikat vzhledem k vysokému obsahu některých toxických
či karcinogenních chemických látek především v kalech z čištění průmyslových odpadních
vod, zdravotní rizika vznikající v ČR lze specifikovat především v oblasti přítomnosti
patogenních a podmíněně patogenních organismů v neupravených biodegradabilních
odpadech a čistírenských kalech. Obsahy toxických kovů během posledních let byly v kalech
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silně redukovány a jsou ovlivnitelné na vstupech do odpadních vod. Rizika z obsahu
persistentních organických látek nelze dosud dostatečně pro naše podmínky hodnotit, protože
chybí monitoring těchto látek. Riziko je však nutné předpokládat na základě zahraničních
zkušeností, a to především v obsahu ftalátů, halogenových organických sloučenin a určitých
léčiv např. hormonálních přípravků.

Využívání odpadů na povrchu terénu
Využíváním velkoobjemových odpadů jako jsou stavební a demoliční odpady, 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 a to v koncentracích, které mohou být prokazatelným rizikem pro lidské zdraví
i životní prostředí. Při jednorázové aplikaci odpadů na povrch terénu se může zatížit prostředí
o takové koncentrace toxických látek, které nikdy při správné moderní technologii spalování
nebo ukládání odpadu na skládky během celého trvání provozu těchto zařízení nevzniknou.

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, 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.
Současná silniční doprava jednoznačně působí negativně na zdraví obyvatel ve svém okolí.
Negativní vlivy se uplatňují prostřednictvím znečištění životního prostředí, kde jsou hlavními
faktory znečišťující látky z výfukových plynů a otěrů, hluk, dopravní nehodovost a úrazovost.
Existuje řada studií zabývajících se vlivem dopravy na zdraví, které prokazují, že v blízkosti
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komunikací je prostředí poškozující lidské zdraví. Kromě toho mohou dopravní komunikace
působit negativně na lidské zdraví a pohodu nepřímo tím, že omezují možnosti pohybu
a pobytu venku a při určité intenzitě tím v podstatě lidi rozdělují, snižují podíl aktivního
pohybu a jsou zdrojem diskomfortu.
Expozice škodlivými látkami je třeba snižovat jak je to rozumně možné, neboť často
jsou vědecky prokazovány zdravotní dopady i pro takové koncentrace škodlivin v prostředí,
které byly dříve považovány za bezpečné. U látek s karcinogenním působením není možné
stanovit bezpečnou mez vůbec a u mnoha látek není jejich působení při dlouhodobé expozici
nízkým dávkám zcela známo.

Nástroje snižující zdravotní rizika
Stávající legislativa nezajišťuje dostatečnou ochranu zdraví ani životního prostředí
a to jak z hlediska využívání odpadů, jejich přechodu do režimu výrobku, tak při
hodnocení výrobků z odpadů. Chybí dostatečná kontrola v celém cyklu nakládání
s odpady. Nejsou stanoveny jasné kompetence pro jednotlivé kontrolní orgány a často
chybí i odborná znalost kontrolorů i osob, které vydávají certifikát výrobku a to
především z hlediska posuzování zdravotní a ekologické nezávadnosti.
Konkrétní poznatky o vlivech jednotlivých způsobů nakládání s odpady v České republice
jsou minimální. K poznatkům měly přispět plány odpadového hospodářství, které se však
staly na rozdíl od starých států evropské unie pouze administrativní záležitostí. POH ČR,
stejně tak jako POH Hodonín uvádí jako jeden ze strategických cílů „minimalizaci
negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady“.

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.
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12.5 Přístup k hodnocení
POH Hodonín 2017 – 2026 je převážně formulován v obecné rovině a nemůže ke všem
aktivitám, které vedou k navržené strategii nakládání s odpady specifikovat konkrétní dopady
nebo přínosy pro veřejné zdraví. Některé nakládání s odpady jako je např. překládání nebo
úprava SKO a nakládání s BRO, mohou být příčinou negativního dopadu na veřejné zdraví a
je proto nezbytné, aby byla konkretizována opatření pro minimalizaci možných negativních
vlivů na veřejné zdraví v rámci konkrétních projektů. Konkrétní realizace navržené strategie
pro město Hodonín dává předpoklad naplnění základního strategického cíle POH
„Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví
a životní prostředí“.

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. Vzhledem k navržené strategii nakládání s odpady
pro město lze obecně usuzovat, že bude snaha odpadové hospodářství řídit tak, aby
nedocházelo k negativnímu ovlivnění zdraví a ŽP.

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 zdraví a životní prostředí České republiky (NEHAP) obsahuje soubor opatření
směřujících ke zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu populace. Zabývá se širokou
škálou problémů životního prostředí a zdraví, jak to vyplývá z definice WHO a z iniciativy
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WHO k vytvoření národních plánů. Akční plán zdraví a životního prostředí ČR byl schválen
usnesením vlády České republiky č. 810 ze dne 9. 12. 1998.

Cíle Akčního plánu zdraví a životního prostředí ČR související s posuzováním POH LK:

Využití Národního akčního plánu akční plán zdraví a životní prostředí a Zdraví 21
v procesu HIA a SEA u POH Hodonín.

Jeden z hlavních strategických cílů POH Hodonín je minimalizace negativních vlivů na zdraví
lidí a životní prostředí při nakládání s odpady. Při posuzování jeho naplnění je nutné posoudit
zda POH Hodonín přispívá k naplnění aktivit vyplývajících z Národního akčního plánu
a dokumentu Zdraví 21. Národní akční plán zdraví a životní prostředí v souladu s národními
plány na ochranu životního prostředí a zdravotní politikou přispívá k integraci snah o ochranu
zdraví a životního prostředí v rámci procesu Evropa pro životní prostředí.
V rámci složek životního prostředí jsou v kapitole 3.5 uvedeny odpady a staré zátěže.
Cílem plánu je snížení celkové produkce odpadů, snížení podílu skládkovaných odpadů
a zvýšení podílu jejich recyklace, což odpovídá cílům POH Hodonín.

Jako krátkodobé a průběžné aktivity v oblasti nakládání s odpady jsou:
•

Provádět rekultivaci skládek odpadů a území poškozených hornickou činností.

•

Provádění systematické analýzy zdravotních účinků formou epidemiologických studií
v okolí skládek odpadů a zařízení na úpravu a spalování odpadů.

•

Vypracovat programy k redukci kontaminace půdy a vody, které pocházejí
z nekontrolovatelných skládek odpadů.

•

Vytvořit systém pro nakládání s nemocničním odpadem, tj. selektivní sběr, spalování
a další zacházení s nebezpečným odpadem ze zdravotnických zařízení.
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Vypracovat legislativní řešení zemědělského využití kalů z ČOV komunálního
charakteru, stanovení přísných podmínek aplikace odpadů do zemědělských půd
a jejího kontrolního systému.

Střednědobé aktivy:
•

Vytvořit ekonomické podmínky pro zhodnocení a využívání odpadů.

Dlouhodobé aktivity:
•

Vytvářet podmínky pro minimalizaci vzniku odpadů, např. čistší produkce.

Cíle zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí vychází
zejména z programu Světové zdravotnické organizace Zdraví 2020, schváleného na 62.
zasedání Regionálního výboru WHO pro Evropu v září 2012. Navazuje na „Dlouhodobý
program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století
(Zdraví 21)“ podpořený vládou ČR v roce 2002 usnesením č. 1046/2002. Zdraví 21 zůstává
i nadále plnohodnotným dokumentem, jehož aktualizované cíle budou na základě
již provedené analýzy naplňovány v implementačních dokumentech NS Zdraví 2020. Zdraví
2020 definuje hlavní cíl, k němuž vedou dva strategické cíle a čtyři oblasti prioritních
politických opatření zaměřených na řešení vybraných dominantních problémů zdravotního
stavu populace ČR.

Cíle programu Zdraví 2020 související s posuzováním POH Hodonín:
Prioritní oblast 2 – čelit závažným problémům v oblasti infekčních i neinfekčních nemocí
a průběžně monitorovat zdravotní stav obyvatel.
V návrhu tématického cíle č. 5 snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního
prostředí je zařazena Priorita 3 (5.3) – Minimalizovat zdravotní rizika vznikající při
nakládání s odpady.
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5.3.1 Identifikace zdravotních rizik nových technologií nakládání s odpady, zejména při
zpracování odpadů
5.3.2 Úprava dosud nedostatečně řešené problematiky nakládání s odpady
ze zdravotnických zařízení
5.3.3 Identifikace indikátorů naplňování strategického cíle národního Plánu odpadového
hospodářství ČR „Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi
na lidské zdraví a životní prostředí“
Zdraví pro 21. století je významný koncepční a metodický program WHO (Světové
zdravotnické organizace). Program je založen na široké definici zdraví jako bio-psychosociální kategorii, bere v úvahu široké spektrum determinant zdraví a různý stupeň jejich
ovlivnitelnosti, zdůrazňuje širokou sociální podmíněnost zdraví i péče o ně, soustavně
využívá poznatků nejen medicínského výzkumu, ale i dalších oborů, a to zejména
sociomedicínských a socioekologických. Národní verze tohoto programu byla v ČR schválena
30. 10. 2002 usnesením vlády č. 1046/2002. Tento program je mimo jiné zaměřen také na
oblast prevence, zdravého životního prostředí, péče o duševní zdraví a změny životního stylu
naší populace.

Cíle programu Zdraví pro 21. století související s posuzováním POH LK:
Cíl 10 - Zdravé a bezpečné životní prostředí.
10.1.10 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.

12.6 Vlastní hodnocení vlivu na zdraví
POH Hodonín 2017 - 2026 je prioritně určen pro prevenci vzniku odpadů a stanovení trendů
odpadového hospodářství se zaměřením na komunální odpady. Opatření jsou obecného
rázu a lze předpokládat, že navržené trendy budou mít příznivý dopad na životní
prostředí a zdraví obyvatel, a používání technologií pro nakládání s odpady bude mít
minimální rizika pro zdraví a životní prostředí.
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Účelem hodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo zjištění, zda předkládaná koncepce nenarušuje
cíle ochrany zdraví, resp. zda v souladu s nimi napomáhá vytvářet podmínky pro zlepšení
zdravotního stavu obyvatel. V rámci hodnocení POH Hodonín 2017 - 2026, bylo posuzováno,
jakým způsobem a do jaké míry mohou navrhované cíle, zásady a opatření ovlivnit naplnění
cílů ochrany zdraví, a zda jde o ovlivnění pozitivní, negativní nebo zda k ovlivnění nedojde.
V optimálním případě by implementace POH Hodonín 2017 - 2026 měla znamenat podporu
zdraví.
Dalším účelem hodnocení je zjištění, zda navrhovaná opatření nemohou mít negativní vliv na
zdraví obyvatel dotčených posuzovanými opatřeními nebo zásadami. Pro zhodnocení míry
a významnosti možných pozitivních i negativních vlivů plánovaných priorit a jejich aktivit na
životní prostředí a veřejné zdraví při použití stupnice pracující s rozmezím +2/0/-2, jde
o hodnocení hypotetické. Vzhledem ke koncepci POH jde pouze o odhad.

Možný vztah/vliv posuzovaného POH LK 2017 – 2026, respektive jednotlivých cílů
na vybrané determinanty zdraví.

Při naplnění všech cílů, opatření a zásad POH Hodonín 2017 - 2026, které mají přímou
souvislost ke snížení rizik pro zdraví a životní prostředí, by mohla mít koncepce pozitivní vliv
na veřejné zdraví.

Navržené obecné cíle přispějí k minimalizaci vlivu na zdraví lidí a to v důsledku prevence
vzniku odpadu, ale za předpokladu použití nejlepších dostupných technik při nakládání
s odpady. Řadou navržených legislativních opatření a zavedení kontrolní činnosti u vybraných
činností nakládání s odpady, kde by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění zdraví nebo
životního prostředí, lze předpokládat snížení expozice populace významnými škodlivinami,
jako jsou toxické látky nebo biologická agens.

Zvýšený důraz na recyklaci a využívání odpadů by mohl vést ke zlepšení ekonomických
a sociálních determinant obyvatel - jedná se o zvýšení nabídky pracovních míst, zlepšení
možností vzdělávání, včetně rekvalifikací a celoživotního vzdělávání. Na druhé straně může
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docházet i k negativním vlivům u některých technologií jako je např. třídění odpadu,
překládání směsného komunálního odpadu, nakládání s BRO apod. Tato rizika musí být
specifikována při zadávání konkrétních projektů, které budou naplňovat strategii POH při
nakládání s odpady v městě Hodonín.

Potenciálně negativním vlivům na životní prostředí, resp. veřejné zdraví lze předejít při
výběru a povolování konkrétních projektů, ale i hodnocením celých systémů nakládání
s odpady. V případě, že budou dodrženy zásady ISNO v městě Hodonín může dojít i ke
snížení sekundárních negativních vlivů jako je např. znečištění ovzduší a hluk z dopravy
odpadů na velké vzdálenosti, snížení rizik při přepravě nebezpečných odpadů apod.

Skupina strategických cílů
Konstrukce strategických cílů POH Hodonín 2017 – 2026 se jeví jako vyvážená s optimálním
záběrem do problematiky odpadového hospodářství i když se zaměřuje pouze na komunální
odpad a některé vybrané komodity. Strategické cíle jsou navrženy v odpovídající míře
podrobnosti ve vztahu k dlouhodobému horizontu, pro který je POH připravován. V kontextu
k životnímu prostředí lze usuzovat, že jejich provádění povede k pozitivním dopadům
na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví. Negativní vlivy bez
konkretizace opatření vedoucí ke strategickým cílům však nelze vyloučit.

Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
Na obecné úrovni lze v krátkodobém horizontu počítat primárně s nepřímým pozitivním
dopadem z hlediska provádění strategického cíle. Ovšem ve střednědobém až dlouhodobém
horizontu lze očekávat transformaci nepřímých dopadů již na konkrétní pozitivní přímé
dopady. Lze předpokládat minimalizaci rizika pro zdraví v kontextu odpadového
hospodářství. Velmi podstatným hlediskem v rámci předcházení vzniku odpadů a snižování
měrné produkce odpadů bude realizace programů vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti
odpadového hospodářství a další přímá realizace jako je například podpora domácího
kompostování.

129

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Města Hodonín 2017-2026

verze 1
březen 2017

Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví
a životní prostředí.
Naplňování tohoto strategického cíle povede k snížení, či minimalizaci zdravotních rizik
při vzniku odpadů a nakládání s nimi. Provádění povede k pozitivnímu dopadu v nepřímé
i přímé rovině. Lze očekávat minimalizaci rizika pro zdraví v kontextu odpadového
hospodářství. Velmi důležitým bodem při naplňování tohoto strategického cíle bude kontrola
nakládání s odpady z hlediska možných rizik pro zdraví v celém cyklu nakládání s odpady
od jejich vzniku, shromažďování, úpravy až po jejich odstranění nebo využití. Pro
minimalizaci rizik u jednotlivých komodit odpadu i způsobu jejich nakládání je nutné
vycházet z hodnocení jednotlivých toků odpadů a jejich potencionálních dopadů na lidské
zdraví a životní prostředí. Na druhé straně, při naplňování strategie nakládání s odpady ve
smyslu předkládaného POH, je nezbytná identifikace nových rizik, která například souvisí
s tříděním odpadů, jejich recyklací a využíváním.

Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“
Provádění povede k pozitivnímu dopadu zejména na úrovní chování společnosti ve vztahu
k produkci a vlastnímu nakládání s odpady. Lze očekávat i širší osvětu v oblasti odpadového
hospodářství. Realizace strategického cíle povede k minimalizaci zdravotních rizik při
nakládání s odpady. Bude nutné klást jednotlivým informačním a propagačním kampaním
odpovídající míru důležitosti, tak aby byly co nejvíce efektivní z hlediska definovaného cíle.
V rámci zavádění recyklačních technologií není dosud možným rizikům pro zdraví věnovaná
patřičná pozornost a to jak při třídění odpadů, tak při vlastní technologii recyklace. Jde
především o mikrobiologickou kontaminaci prostředí plísněmi, mikroorganismy, prachem
apod. V rámci osvěty a vzdělávání je nezbytné seznamovat nejen pracovníky na všech
úrovních ale i obyvatelstvo, o možných rizicích při nesprávném nakládání s odpady a
seznamovat je s bezpečnými postupy, které vedou k minimalizaci rizik.

Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství.
Provádění strategického cíle povede k pozitivnímu nepřímému i přímému vlivu na jednotlivé
složky životního prostředí, zejména k úsporám primárních surovin. Na druhé straně mohou
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narůstat rizika při zpracovávání odpadů a jejich následným využíváním. Zařízení pro
zpracování odpadů jsou často zdrojem negativního vlivu na životní prostředí a obyvatele ve
svém nejbližším okolí, což musí být velmi pečlivě zohledněno při konkrétním umisťování.
Jde o různé negativní faktory fyzikálního, chemického i biologického charakteru podle druhu
technologií zpracování odpadů. Nelze vyloučit i rizika pro pracovní prostředí.

Dílčí cíle, opatření a zásady POH Hodonín 2017 – 2026 ve vztahu k ovlivnění zdraví.
Předkládaná strategie nakládání s odpady nehodnotí jednotlivé aktivity, respektive záměry
způsobem, odpovídajícím standardnímu hodnocení zdravotních rizik konkrétní projektové
dokumentace záměru. Řada zařízení i systémy nakládání s odpady jsou v provozu.
U navrhovaných staveb nebo systému nakládání s odpady lze pouze velmi orientačně na
základě expertního odhadu komentovat potenciální konflikty záměru s ochranou zdraví.

Komunální odpady
Dle strategie POH lze očekávat zmenšení podílu odpadů určených ke skládkování
a spalování odpadů, což by se mělo projevit v minimalizaci dopadů na zdraví. Provádění
jednotlivých zásad a opatření povede k zvýšení podílu separovaného odpadu a jeho
dalšího využití. Nedílnou součástí navrhovaných zásad a opatření je i informační kampaň
spojená s osvětou a vzděláváním v oblasti odpadového hospodářství, což lze hodnotit velmi
kladně. Souhrnně se jedná o patření, která stanovují povinnosti typu: legislativně zakotvit,
důsledně kontrolovat, či průběžně vyhodnocovat. V rámci kontrol a průběžného
vyhodnocování bude záležet na dodržování správných postupů a zmíněné důslednosti a na
této skutečnosti závisí i minimalizace rizik pro populaci. Předpokladem pro snížení rizik pro
zdraví a životní prostředí je především podpora tříděného sběru papíru, plastů, skla a kovů a
opatření vedoucí k jejich opětovnému použití a recyklaci a tím snížení množství SKO.

Směsný komunální odpad
Převážná většina navrhovaných zásad a opatření se vztahuje k podpoře energetického
využívání směsného komunálního odpadu, a to jak podpoře skrze úpravu legislativních
norem, tak i podpoře budování odpovídající efektivní infrastruktury. Při podpoře jednotlivých
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projektů je nutné důsledně postupovat v souladu se zákony vztahujícími se k ochraně
životního prostředí, zejména se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění, a tudíž i skrze EIA procedury vyhodnocovat případný vliv a rizika
na veřejné zdraví. Technologie by měly odpovídat těm, jež jsou pro dané odvětví definované
v BREF dokumentech, čili by měly plnit parametry BAT technologií. Zvýšená pozornost by
měla být věnována rizikům ovlivnění kvality ovzduší.
Kladně z hlediska ochrany veřejného zdraví lze hodnotit možnost zapojení se původců
živnostenských odpadů produkujících komunální odpad na území města Hodonín do systému
nakládání s komunálními odpady.

Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
Navržený systém nakládání s BRO předpokládá snížení podílu množství biologicky
rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky. Strategie POH předpokládá
systém sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů včetně jejich maximální
využívání.
Z hlediska hodnocení vlivu na zdraví navržená opatření mohou mít pozitivní vliv.

Stavební a demoliční odpady
Navržená opatření a zásady by měly více respektovat lokální podmínky města Hodonín. POH
by mělo konkretizovat, jakou strategii bude mít město při regulaci vzniku stavebních
a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního
prostředí.
V případě, že město bude ovlivňovat využívání této komodity odpadů na svém území, pak
nezbytným předpokladem pro splnění strategických cílů je nutná kontrola dodržování limitů
nebezpečných látek, které odpady mohou obsahovat a tím předcházet kontaminaci ŽP a
možné ovlivnění veřejného zdraví především při využití stavebních a demoličních odpadů
v ŽP.
Nebezpečné odpady
Z navržených zásad a opatření v kapitole Nebezpečné odpady lze očekávat posun k možnému
omezení kontaminace životního prostředí odpady. Lze také očekávat pozitivní dopad na
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minimalizaci rizik v důsledku vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového
hospodářství zaměřeného na vliv nebezpečných odpadů na zdraví člověka a životní prostředí
a nutnosti jejich třídění mimo KO.

Obaly a obalové odpady
Opatření v POH spočívají zejména v rozvíjení integrovaných systémů třídění komunálních
odpadů, legislativních zakotvení, podpory nakládání s obalovými odpady a důsledné kontroly
v rámci nakládání s obaly a obalovými odpady. Zařízení pro zpracování odpadů jsou často
zdrojem negativního vlivu na obyvatele ve svém nejbližším okolí, což musí být velmi pečlivě
zohledněno při jejich konkrétním umisťování. Jde o různé negativní faktory fyzikálního,
chemického i biologického charakteru podle druhu technologií zpracování odpadů. Navržený
systém by neměl negativně ovlivnit veřejné zdraví.

Výrobky s ukončenou životností
Při stanovení cílů a opatření POH Hodonín v této oblasti vychází z odpovědnosti výrobců
vybraných výrobků stanovených v zákoně o odpadech. Je plně v souladu s požadavky
směrnic EU a právních předpisů ČR při nakládání s vybranými výrobky s ukončenou
životností. Dodržení podmínek dává předpoklad minimalizace nepříznivých účinků na lidské
zdraví a životní prostředí.

Systém sběru odpadů
POH města Hodonín předpokládá rozvíjení stávajícího systému sběru vybraných složek
komunálních odpadů s cílem vytvořit a udržovat komplexní, přiměřený a efektivní systém
svozu a sběru odpadů na území města Hodonín. Zásady a opatření mohou vést k efektivní
třídění odpadů s dostupnou sítí sběrných míst v obcích, sběrného dvoru a výstavby logistiky
nakládání s odpady na území města. Lze s pravděpodobností předpokládat, že systém povede
ke snížení rizik a ovlivnění zdraví obyvatel.
Závěr
POH Hodonín 2017 – 2026 je prioritně určen pro prevenci vzniku odpadu a stanovení trendů
odpadového hospodářství v oblasti nakládání s komunálními odpady. Nastavená strategie by
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měla směřovat ke snižování množství vznikajících odpadů, jejich nebezpečných vlastností,
které mají nepříznivý dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel a k používání technologií
pro nakládání s odpady s minimálními riziky pro zdraví a životní prostředí. POH Hodonín
2017 – 2026 se netýká pouze sektoru nakládání s odpady, ale rovněž celého hospodářství,
poskytovatelů služeb, vzdělávání a osvěty, veřejné i soukromé spotřeby, respektive celé
společnosti. Tento rozměr je zapotřebí vnímat při realizaci cílů, opatření a zásad, která mají
vést k činnostem nakládání s odpady z pohledu vývoje a kontroly v letech 2017 – 2026 a
k naplnění stanovených strategických cílů.
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