KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 60364/2017
OZPZ 2572/2016

Vyřizuje/telefon
Barbora Švíková
564 602 590

V Jihlavě dne
17. 8. 2017

STANOVISKO
podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č.100/2001 Sb.“)
k návrhu koncepce
„Plán odpadového hospodářství města Jihlavy pro období 2017 - 2021“
Předkladatel koncepce:

Statutární město Jihlava, IČO: 00286010,
Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava

Zpracovatel koncepce:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Jihlavy,
Oddělení služeb v životním prostředí, Masarykovo nám. 97/1,
Jihlava

Zpracovatel vyhodnocení: Ing. Vladimír Zdražil, PhD.
(autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku podle
§ 19 zákona č. 100/2001 Sb. osvědčení č.j. 5920/946/OPV/93
ze dne 3. 5. 1994 prodloužené rozhodnutím o prodloužení
autorizace č.j.: 9958/ENV/11 ze dne 9. 1. 2012 a prodloužené
rozhodnutím o prodloužení autorizace č.j.: 88473/ENV/16 ze dne
19. ledna 2017)
RNDr. Vlastimil Kostkan, PhD.
(držitel autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále
též „zákon č. 114/1992 Sb.“), držitel rozhodnutí o udělení
autorizace č.j. 7854/ENV/07-307/630/07 a prodloužení této
autorizace č.j. 90431/ENV/12-3238/12)
tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

MUDr. Jaroslav Volf, PhD.
(držitel osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik dle
zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, MŽP č. j. 1703/780/10/KS
a držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování
vlivů na veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění
zákona č. 93/2004 Sb. MZ č. 18894-OVZ-32.1)
doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
(znalec pro obor ochrana přírody, se zvláštní specializací
posuzování vlivů činností na krajinu, jmenovaný ministryní
spravedlnosti dne 30.10.1997, č.j. M-918/97)
Ing. Vlasta Mikulová
Stručný popis koncepce:
Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy na období 2017 - 2021 (dále též
„POH JIHLAVY“) je základním dokumentem města Jihlavy pro oblast nakládání s odpady v
uvedeném období. Skládá se z části analytické, závazné a směrné.
Analytická část POH JIHLAVY obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství města,
které zahrnuje:
 posouzení druhů, množství a zdroje vznikajících komunálních odpadů;
 vyhodnocení stávajícího systému sběru a nakládání s komunálními odpady na území
statutárního města Jihlavy pro směsný komunální odpad, biologicky rozložitelné
komunální odpady, papír, plasty, sklo, kovy, obalové odpady, nebezpečné složky
komunálních odpadů;
 vyhodnocení souladu stávajícího městského systému pro nakládání s odpady se
závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje;
 posouzení nezbytných změn a doplnění systému sběru a nakládání s komunálními
odpady.
Závazná část POH JIHLAVY obsahuje opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s
Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočiny a stanoví cíle a opatření k jejich dosažení v
rámci obecního systému pro nakládání s odpady a soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů
plánu odpadového hospodářství města pro:
 nakládání s komunálními odpady, zejména směsným komunálním odpadem a biologicky
rozložitelnými komunálními odpady,
 nakládání s obalovými odpady,
 nakládání s nebezpečnými složkami komunálních odpadů,
 nakládání se stavebními odpady, pokud město stanovilo systém nakládání se stavebním
odpadem,
 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,
 přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování komunálních odpadů
minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí,
 snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména biologicky rozložitelných
odpadů,
 snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu.
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Směrná část POH JIHLAVY obsahuje:
 návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady,
 kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl plán odpadového hospodářství
obce zpracován.
Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy je založen na principu dodržování
hierarchie nakládání s odpady:
a) předcházení vzniku odpadů
b) příprava k opětovnému použití,
c) recyklace odpadů,
d) jiné využití odpadů, například energetické využití,
e) odstranění odpadů,
a vychází ze strategických cílů odpadového hospodářství České republiky na období 2015 –
2021 a Strategických cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočiny:
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“.
4) Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství

Průběh posuzování:
Oznámení koncepce Plánu odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy, zpracované
v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., bylo Krajskému úřadu Kraje Vysočina, jakož to
příslušnému úřadu, předloženo dne 2. 9. 2016. Po doplnění a kontrole náležitostí bylo dne
12. 9. 2016 zahájeno zjišťovací řízení zveřejněním na úřední desce Kraje Vysočina a rozesláním
koncepce k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným samosprávným celkům a dále
byla koncepce zveřejněna v Informačním systému SEA pod kódem VYS019K.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 17. 10. 2016 vydáním závěru zjišťovacího řízení
č.j.: KUJI 79201/2016, OPZP 2572/2016 s tím, že koncepce bude předmětem posuzování vlivů
na životní prostředí, dle zákona č. 100/2001 Sb. a dále předmětem posuzování vlivů na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti, dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb..
Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a vyhodnocení
vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (dále též „vyhodnocení SEA“) byl předložen
Krajskému úřadu Kraje Vysočina dne 13. 4. 2017 a doplněn dne 29. 5. 2017 a po kontrole
náležitostí byl zveřejněn a rozeslán dne 8. 6. 2017, dle § 16 zákona č.100/2001 Sb..
Veřejné projednání návrhu koncepce včetně vyhodnocení SEA se konalo dne 12. 7. 2017
v zasedací místnosti zastupitelstva města Jihlavy, Masarykovo nám. 97/1, Jihlava.
Zápis z veřejného projednání obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina dne 17. 7. 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.
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Stručný popis posuzování:
Vyhodnocení SEA bylo zpracováno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní
prostředí a vypracováno v rozsahu přílohy č. 9 k tomuto zákonu a požadavků na jeho rozsah a
obsah a v souladu s požadavky Závěru zjišťovacího řízení. Plán odpadového hospodářství
statutárního města Jihlavy na období 2017 – 2021 byl předkládán v jedné variantě.
Součástí posouzení Plánu odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy na období 2017
– 2021 bylo hodnocení vlivů koncepce na územní evropsky významných lokalit a stav jejich
ochrany dle zákona 114/1992 Sb. a posouzení vlivů koncepce na veřejné zdraví.
K předložené koncepci Plánu odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy na období
2017 – 2021 a vyhodnocení SEA došlo vyjádření od třech institucí: Obvodní báňský úřad pro
území krajů Libereckého a Vysočina; Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát
Havlíčkův Brod; a Krajská Hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.
Podkladem pro vydání tohoto stanoviska byly kromě vyhodnocení SEA také vyjádření k němu
podaná a výsledky veřejného projednání.

Závěry posuzování:
Na základě návrhu „Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy na období 2017 –
2021“ a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a vyhodnocení vlivů
na evropsky významné lokality; vyjádření k němu podaných a veřejného projednání, vydává
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán podle
§ 22 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu koncepce
„Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy na období 2017 – 2021“
a stanoví následující požadavky a podmínky, kterými budou zároveň zajištěny minimální možné
dopady realizace uvedené koncepce:
1) každoročně vyhodnocovat stav plnění Plánu odpadového hospodářství měst Jihlavy,
zprávu o tomto hodnocení zveřejňovat;
2) dotvořit systém sběrných dvorů ve městě Jihlava;
3) v historické části města dořešit systém sběrných nádob, příp. podzemních kontejnerů pro
tříděný odpad (s vyloučením umístění sběrných nádob v domech);
4) pravidelně, zejména při vyšších vodních stavech (po jarním tání, po přívalových deštích
apod.), provádět orientační analýzy znečištění vody ve vodoteči odtékající ze skládky;
5) v návaznosti na výsledky měření vod vytékajících ze skládky navrhnout a realizovat
technické nebo biologické řešení minimalizace znečištění vody ve vodoteči odtékající ze
skládky;
6) při rozšiřování skládky v Henčově a výstavby kompostárny respektovat ochranná pásma
vodních zdrojů, letiště, ochranné pásmo archeologického naleziště a vyhodnocení vlivů
na soustavu NATURA 2000;
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7) technologicky zajistit skládku komunálního odpadu, kompostárny a linky pro zpracování
gastroodpadů tak, aby z nich do povodí Jihlavy nemohly unikat žádné organické látky,
sloučeniny dusíku a fosforu;
8) projekty navazující na Plán odpadového hospodářství města Jihlavy podrobovat
zjišťovacímu řízení k posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a dle závěru
zjišťovacího řízení je posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.;
9) při rekultivaci skládky v Henčově respektovat prvky regionálního ÚSES;
10) specifikovat indikátory (kritéria) po výběr projektů navazujících na Plán odpadového
hospodářství města Jihlavy a v souladu s platnou legislativou zabezpečovat posuzování
těchto projektů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí;
11) průběžně aktualizovat Plán odpadového hospodářství města Jihlavy v souvislosti se
změnami v odpadovém hospodářství města, v návaznosti na monitoring vlivů nakládání
s odpadem, ve vazbě na hodnocení vlivů odpadového hospodářství ve městě na veřejné
zdraví a v souvislosti s legislativními změnami v oblasti odpadového hospodářství a
životního prostředí.
Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení a
nelze se proti němu odvolat.

Krajský úřad Kraje Vysočina upozorňuje na povinnost dle §10g odst. 4 a odst. 5 zákona
č.100/2001 Sb. 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.
Dotčené územně samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a) zákona o
zveřejnění stanoviska na úřední desce a na internetu. Doba zveřejnění stanoviska je nejméně
15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení stanoviska. Toto vyrozumění může být zasláno elektronicky
na emailovou adresu: svikova.b @kr-vysocina.cz
Do stanoviska a materiálů koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na
internetové adrese CENIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce) - Posuzování
koncepcí, kód záměru VYS019K.

Ing. Barbora Švíková
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník:
Předkladatel (datovou schránkou):
1. Statutární město Jihlava, IČO: 00286010, Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava
Dotčené územní samosprávné celky (datovou schránkou):
2. Obec Čížov, IČO: 42634491, Čížov 3, 58601 Jihlava 1
3. Obec Dvorce, IČO: 00373672, Dvorce 21, 58851 Batelov
4. Obec Hybrálec, IČO: 00543705, Hybrálec 69, 58841 Vyskytná nad Jihlavou
5. Statutární město Jihlava, IČO: 00286010, Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava
6. Obec Kostelec, IČO: 00286133, Kostelec 87, 58861 Kostelec u Jihlavy
7. Obec Malý Beranov, IČO: 00543713, Malý Beranov 36, 58603 Jihlava 3
8. Obec Měšín, IČO: 00543721, Měšín 33, 58601 Jihlava 1
9. Obec Plandry, IČO: 00373893, Plandry 30, 58841 Vyskytná nad Jihlavou
10. Obec Puklice, IČO: 00286460, Puklice 24, 58831 Puklice
11. Obec Rančířov, IČO: 00839574, Rančířov 36, 58601 Jihlava 1
12. Obec Rantířov, IČO: 00543730, Rantířov 78, 58841 Vyskytná nad Jihlavou
13. Obec Smrčná, IČO: 00543756, Smrčná 22, 58801 Smrčná
14. Městys Štoky, IČO: 00268356, Štoky 261, 58253 Štoky
15. Město Třešť, IČO: 00286753, Revoluční 20/1, 58914 Třešť
16. Obec Velký Beranov, IČO: 00286834, Velký Beranov 58, 58821 Velký Beranov
17. Obec Vílanec, IČO: 00543772, Vílanec 45, 58835 Vílanec
18. Obec Vyskytná nad Jihlavou, IČO: 00286893, Vyskytná nad Jihlavou 67, 58841 Vyskytná
nad Jihlavou
19. Kraj Vysočina, IČO: 70890749, – zde
Dotčené správní úřady (datovou schránkou):
20. Krajský úřad Kraje Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí – zde
21. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01
Jihlava
22. Magistrát města Jihlavy, OŽP, Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava
23. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, IČO: 00025844, Tř. 1.
máje 858/26, 460 01 Liberec
24. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
Havlíčkův Brod
Na vědomí (datovou schránkou):
25. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
26. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10 Praha
27. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
28. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
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