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„Plán odpadového hospodářství města Hodonín 2017 - 2026“ - závěr zjišťovacího řízení ve

smyslu ustanovení §10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu
ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 01.11.2016 oznámení
koncepce města Hodonín, se sídlem Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín,
s přiděleným IČ 00284891, zastoupené na základě plné moci společností ECO - Management,
s.r.o., se sídlem K Západi 2033/54, 621 00 Brno, s přiděleným IČ 46972218, s názvem „Plán
odpadového hospodářství města Hodonín 2017 - 2026“.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení koncepce, shromáždil
písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 10c zákona
a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 8 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu
ustanovení § 10d zákona.
Identifikační údaje:
Název:
Plán odpadového hospodářství města Hodonín 2017 - 2026
Dotčené území:
Město Hodonín
Předkladatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín,
IČ 00284891, zastoupené na základě plné moci společností
ECO - Management, s.r.o., K Západi 2033/54, 621 00 Brno, IČ 46972218
Charakter 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.
Plán odpadového hospodářství (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
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2026, a bude změněn bezprostředně po každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě
byl zpracován.
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.
Z oznámení koncepce vyplývá, že stávající obecní systém sběru a nakládání s komunálním
odpadem bude nutné rozšířit, a to zvýšením kapacity sběrného dvora na cca 3 000 t/rok
a dotřiďovací linky na cca 10 000 t/rok.
Průběh zjišťovacího řízení:
Zjišťovací řízení Krajský úřad Jihomoravského kraje zahájil dopisem č. j. JMK 162355/2016 ze
dne 03.11.2016 a rozeslal v souladu s § 10c odst. 2 zákona informaci o zahájení zjišťovacího
řízení spolu s kopií oznámení koncepce dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
samosprávným celkům s informací o možnosti vyjádřit se k ní dle § 10c odst. 3 zákona. Dále
zajistil zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce Jihomoravského kraje,
v informačním systému SEA pod kódem JHM019K a na úřední desce města Hodonín, přičemž
za den zveřejnění se považuje zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce
kraje. Současně požádal město Hodonín o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení
informace o probíhajícím zjišťovacím řízení na své úřední desce.
Souhrnné vypořádání připomínek:
V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřily: Česká inspekce životního prostředí,
oblastní inspektorát Brno, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Městský úřad
Hodonín, odbor životního prostředí, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního
prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí a Krajský úřad Jihomoravského
kraje, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny. Veřejnost se k oznámení
koncepce nevyjádřila.
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (ČIŽP OI Brno)
ČIŽP OI Brno sděluje, že po prověření koncepce „Plán odpadového hospodářství města
Hodonín 2017 – 2026“ nemá z hlediska ochrany životního prostředí připomínky.
• Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (KHS JmK)
KHS JmK požaduje vyhodnotit koncepci „Plán odpadového hospodářství města Hodonín
2017 – 2026“ ve smyslu bodu 12 přílohy č. 9 zákona, a to z hlediska vlivů na veřejné zdraví,
včetně možnosti kumulace a synergie vlivů s jinými záměry s tím, že vyhodnocení bude dle
ust. § 19 odst. 1 zákona provedeno držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví.
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.
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
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možných infekčních onemocnění je pak nutno vyhodnotit vlivy související s výskytem
mikroorganismů, hmyzu a hlodavců.
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.
 Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí
Vyjádření se skládalo z několika dílčích vyjádření. Všechna uvedená vyjádření nepožadovala
koncepci dále posuzovat podle zákona.
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, oddělení technické
ochrany životního prostředí
Krajský úřad Jihomoravského kraje sděluje, že nepožaduje koncepci POH města Hodonín
posoudit dle zákona, a to z těchto důvodů:
1. Součástí oznámení koncepce byl doložen již zpracovaný návrh koncepce POH města
Hodonín, který byl zpracován v souladu s § 44 zákona o odpadech.
2. Návrh koncepce POH města Hodonín je zpracován v základních podmínkách
v souladu s obecně závaznou vyhláškou Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se
vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje (dále
jen „Vyhláška“, případné konkrétní připomínky budou sděleny v souladu s ust. § 44
odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nemají
však vliv na postup dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
3. Záměr nového umístění a výstavby sběrného dvora a dotřiďovací linky s kapacitou
10 000 t/rok je v souladu s přiměřenou sítí zařízení, respektive v souladu s Vyhláškou,
jedná se o zrušení stávající kapacitně nevyhovujících zařízení, které budou nahrazeny
zařízeními novými (umístění obou zařízení musí být v souladu s platným územním
plánem a v souladu s principy a podmínkami, které jsou stanoveny právními předpisy
nejenom na úseku životního prostředí).
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, oddělení ochrany
přírody a krajiny
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany
přírody sděluje, že pod č. j. JMK 142599/2016 vydal samostatně dne 12.10.2016 stanovisko
podle § 45i téhož zákona, ve kterém vyloučil významný vliv výše uvedené koncepce na
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti soustavy Natura 2000. Předmětné stanovisko
zůstává i nadále v platnosti.
Současně orgán ochrany přírody konstatuje, že mu nejsou známy žádné další zájmy ochrany
přírody a krajiny, které by mohly být dotčeny touto koncepcí a k jejichž uplatnění je příslušný
zdejší krajský úřad.
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“
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bude posuzována
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.

Předkladatel koncepce do 30 dnů od obdržení závěru zjišťovacího řízení zajistí podle
ustanovení § 10e zákona autorizovanou osobu ke zpracování vyhodnocení podle přílohy č. 9
zákona. Předkladatel neprodleně informuje o výběru této osoby Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zhodnotil předložené oznámení koncepce podle kritérií
uvedených v příloze č. 8 zákona. 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. 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.
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.
Návrh koncepce včetně vyhodnocení bude předložen podle ustanovení § 10f odst. 1 zákona
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, a to ve třech písemných
vyhotoveních a 1x v elektronické podobě. Krajský úřad jihomoravského kraje předkladatele
upozorňuje, že má podle § 10f odst. 3 a 4 zákona povinnost zajistit konání veřejného
projednání. O místě a času konání veřejného projednání bude Krajský úřad Jihomoravského
kraje předem informován.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu
odvolat.
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Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 10d odst. 6 zákona závěr
zjišťovacího řízení předkladateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
samosprávným celkům a současně jej zveřejňuje podle § 16 zákona.
Žádáme dotčené město Hodonín o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce.
Doba zveřejnění je nejméně 15 dní.

otisk razítka

Ing. Jiří Hájek v. r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Bc. Jan Salnek
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Rozdělovník:
Obdrží dotčené územní samosprávné celky včetně přílohy se žádostí o zveřejnění závěru
zjišťovacího řízení na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a se žádostí o zpětnou informaci
o způsobu zveřejnění:
 Město Hodonín, k rukám starosty, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín
 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Obdrží 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
Obdrží na vědomí – vč. obdržených vyjádření:
 ECO - Management, s.r.o., K Západi 2033/54, 621 00 Brno – DS
Obdrží na vědomí:
 MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – DS

Potvrzení o zveřejnění (provede město Hodonín a Jihomoravský kraj).
Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis
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