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STANOVISKO
podle § 10g 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

Zpracovatelé posouzení:

Ing. Jaromír Pokoj
(držitel autorizace k posuzování vlivů na životní
prostředí, osvědčení odborné způsobilosti: MŽP
č. j. 3041/460/OPV/93 z 30.03.1993, prodlouženo
rozh. MŽP č. j. 27597/ENV/16 z 16.05.2016)
MUDr. Magdalena Zimová, CSc.
(držitelka Osvědčeni o autorizaci podle zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve
zněni pozdějších předpisů, pro osoby působící v
oblasti ochrany veřejného zdraví pro Hodnocení
zdravotních rizik expozice chemickým látkám v
prostředí s platnosti do 15.01.2021)
Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Ing. Štěpánka Džamová

Stručný popis koncepce:
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 Hodonín je zpracován na základě obecně závazné vyhlášky JMK č. 1/2016, kterou se
vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025, a která
zajišťuje plnění požadavků § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a dalších souvisejících
právních předpisů.
Plán odpadového hospodářství (dále jen „POH“) města Hodonín stanoví v souladu s principy
udržitelného rozvoje cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na katastrálním území města

Hodonín. Závazná část POH města Hodonín je závazným podkladem pro činnost města v oblasti
odpadového hospodářství a podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace města.
POH města 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 na území města. Cíle, zásady a opatření
vytyčené v POH města Hodonín 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 České republiky na období
2015 - 2024 vytyčené v POH České republiky a strategické cíle POH JMK 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.
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.
Předmětem POH jako koncepce není formulace konkrétní přípravy záměru konkrétních
investičních akcí, jejichž realizace by měla přímý bezprostřední vliv na jakoukoli dotčenou lokalitu.
POH vytváří pro tuto činnost koncepční a organizační předpoklady.
Stručný popis posuzování:
Oznámení koncepce „Plán odpadového hospodářství města Hodonín na období 2017 - 2026“,
zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje, jakožto příslušnému úřadu, předloženo dne 01.11.2016. Po kontrole
náležitostí bylo rozesláno k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
samosprávným
celkům
a
dále
zveřejněno
v
Informačním
systému
SEA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce), kód koncepce JHM019K.
Zjišťovací řízení k předmětné koncepci bylo zahájeno dne 10.11.2016 zveřejněním informace o
oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, na úřední desce Jihomoravského
kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA a zaslána dotčeným územním
samosprávným celkům pro zveřejnění na úřední desce a dotčeným správním úřadům. Zjišťovací
řízení bylo ukončeno dne 27.12.2016 vydáním závěru zjišťovacího řízení (č. j. JMK 185977/2016).
Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též
„vyhodnocení SEA“) byl předložen Krajskému úřadu Jihomoravského kraje dne 20.06.2017 a po
kontrole náležitostí byl zveřejněn dne 26.06.2017 dle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
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Veřejné projednání návrhu koncepce včetně vyhodnocení SEA se konalo dne 20.09.2017 ve velké
zasedací místnosti Městského úřadu Hodonín, Národní třída 25, 695 01 Hodonín.
Zápis z veřejného projednání obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje dne 27.09.2017.
Doporučení jsou řešena a obsažena v podmínkách stanoviska k návrhu koncepce a budou
zpracována v dalším stupni projektové dokumentace pro určitý záměr, kde dotčený orgán
uplatňuje závazná stanoviska, která bývají často vázána na splnění podmínek.
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. Do vyhodnocení SEA byly zapracovány
požadavky vyplývající ze 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.
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.
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 města
Hodonín svým zaměřením vycházejícím z principů POH JMK (a tím i POH ČR) je jednoznačně
prvkem kladně působícím. V případě nerealizace 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 a
krajské úrovni. Neexistence POH města Hodonín 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 Hodonín 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 Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Podle tohoto stanoviska nemůže mít uplatnění
koncepce POH města 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 byly zapracovány do předkládané verze POH města Hodonín.
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Závěry posuzování:
Na základě návrhu koncepce „Plán odpadového hospodářství města Hodonín na období
2017 - 2026“ a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví; vyjádření k němu
podaných a veřejného projednání, vydává Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního
prostředí jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu koncepce

„Plán odpadového hospodářství města Hodonín na období 2017 - 2026“
a stanoví následující požadavky a podmínky, kterými budou zároveň zajištěny minimální možné
dopady realizace uvedené koncepce:
1.

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

2.

Při rozhodování o konkrétní realizaci nakládání s odpady věnovat přednostní pozornost
vytváření 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 města Hodonín
zohledňovat požadavky na řešení příslušných problémů ochrany životního prostředí
a veřejného zdraví významných pro koncepci zapracováním 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 a nárůstu intenzity dopravy přes zastavěné
území města Hodonín.

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.
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11. Ve fázi přípravy konkrétních záměrů souvisejících s naplňováním koncepce zajistit jako
jedno z kritérií pro hodnocení konkrétních projektů posouzení vlivů na veřejné zdraví resp.
vyhodnocení zdravotních rizik (včetně vlivů hluku, znečištění ovzduší a vlivů na psychickou
pohodu).
12. V rámci nových projektů předcházet znečištění ovzduší a zvýšení hlukové zátěže vhodnou
lokalizací mimo hustě osídlené lokality a následně realizovat na základě závěrů posouzení
vlivů na veřejné zdraví resp. hodnocení zdravotních rizik opatření pro ochranu veřejného
zdraví a životního prostředí mj. před znečištěním ovzduší a působením hluku.
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 města Hodonín na životní prostředí a veřejné zdraví
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.
Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze
se proti němu odvolat.
Krajský úřad Jihomoravského kraje upozorňuje na povinnost dle § 10g odst. 4 a odst. 5 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, kdy je schvalující
orgán povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě
pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou
zahrnuty pouze částí, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit. Schvalující orgán je
povinen zveřejnit schválenou koncepci. O tomto zveřejnění je povinen do 7 pracovních dnů
informovat příslušný úřad, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky.
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Dotčené město Hodonín žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí
vyhlášky č. 457/2001 Sb., o zveřejnění stanoviska a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet na
úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme město Hodonín
o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení tohoto stanoviska na úřední desce Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje.

otisk
úředního
razítka

Ing. František Havíř v. r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Ing. Jan Salnek
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Rozdělovník
Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední
desce a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce (vč. obdržených vyjádření):
- Město Hodonín, k rukám starosty, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Dotčené správní úřady:
- Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín – DS
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, pracoviště Hodonín, Plucárna 1a, 695 27
Hodonín – DS
- ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno – DS
Na vědomí:
- ECO - Management, s.r.o., K Západi 2033/54, 621 00 Brno – DS

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze město Hodonín a Jihomoravský kraj).

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis
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