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5 Řízení (management) odpadového hospodářství
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje je strategický
dokument, který definuje zásady pro nakládání s odpady, stanovuje cíle, kterých je
nutno dosáhnout v oblasti odpadového hospodářství v souladu s POH ČR a se
závazky České republiky v přístupových dokumentech k EU. Dále navrhuje opatření
k dosažení stanovených cílů jejich kvantifikaci a indikátory, kterými se provádí
kontrola plnění kvantifikovaných cílů. Část 5. Management POH MSK definuje
základní principy řízení realizace změn v odpadovém hospodářství kraje, na základě
závazné části POH, které povedou k dosažení stanovených cílů.
Opatření pro dosažení cílů obsažená v závazné části POH MSK, jsou
metodicky rozdělena na opatření řízená z úrovně státu (jejichž realizace a řízení
bude probíhat i na úrovni MSK) a opatření řízená z úrovně kraje, jejichž plnění bude
řídit kraj. Z časového hlediska je možno opatření rozdělit na krátkodobá,
střednědobá a dlouhodobá. Garantem realizace opatření na úrovni kraje bude
krajský úřad s tím, že pověří kompetentní odbor v daném případě odbor životního
prostředí a zemědělství a v případě, že to bude účelné jiné útvary krajského úřadu,
případně ve spolupráci s vybranou specializovanou servisní firmou.
Plnění opatření plánu budou zajišťovat obce, původci odpadů, pověřené
osoby, investoři případně další subjekty vstupující do procesu plnění cílů
v odpadovém hospodářství MSK.
Tato část POH MSK naplňuje obsah zadání ve smlouvě a je zpracována
v souladu s metodickým pokynem MŽP.

5.1 Řízení změn
5.1.1 Systém řízení změn
Pro řízení změn v odpadovém hospodářství je zásadní, aby každý výstup
POH (opatření) byl zřetelně definován a byl kontrolovatelný a optimálně vyvažoval
environmentální, ekonomické a sociální aspekty. Každý výstup z POH by měl mít
v procesu řízení realizace garanta, nejlépe pověřený pracovník krajského úřadu,
který bude realizaci řídit případně monitorovat a kontrolovat. Každý garant realizace
bude mít činnosti spojené s POH MSK jako součást pracovní náplně.
Úkolem garanta bude trvalá iniciační, koordinační, správní a rozhodovací
činnost s dohledem samosprávného konzultačního orgánu - Výboru kraje pro
realizaci POHk ( složeným z členů Výboru pro životní prostředí a zemědělství
Zastupitelstva kraje a přizvaných obcí). Přitom bude pro konkrétní problematiku
využívat odbornou pomoc vybraných subjektů, jejichž předmětem činnosti je oblast
odpadového hospodářství nebo je možné zřídit Regionální odpadové centrum
(ROC) jako odborné, koordinační, konzultační a informační zázemí pro problematiku
odpadového hospodářství v MSK.
Úkolem ROC bude (v případě, že se zřídí) komplexní odborná, poradenská,
informační, vzdělávací, ediční a koordinační činnost, jejímž účelem je podpora všech
aktivit souvisejících s výkonem řízení systému odpadového hospodářství kraje. Bude
provozovat relevantní Krajský informační systém o odpadech (KISO), soustřeďovat
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data, technické a programové prostředky, technologie, finanční prostředky a
procedury a pracovníky ve smyslu zpracování informací, informační podpory
poznávacích, řídících a rozhodovacích procesů.
5.1.1.1 Navrhované činnosti Regionálního odpadového centra:
(v maximální variantě)
1. Budování a provoz Krajského informačního systému o odpadech a
zajištění relevantních, přesných a úplných, včasných, dostupných a
srovnatelných informací o:
•

produkci, využívání a odstraňování odpadů na území kraje,

•

zařízeních na úpravu, využívání a odstraňování odpadů,

•

materiálových tocích vybraných výrobků, odpadů a odpadů z obalů a
činnosti souvisící,

•

definování rozhodovacích priorit na základě primárních dat a podpora
klíčových procesů v OH,

•

odstraňování nevýhod informačního monopolu ISO a ČSÚ,

•

zajišťování podkladů pro vykazovací povinnosti k EU (reporting),

•

provádění soustavné verifikace dat,

•

koordinace aktivit s Jednotným informačním systémem o životním
prostředí (JISŽP) a dalšími informačními systémy veřejné správy (ISVS),

•

příprava analýz pro GIS,

•

poskytování informací veřejnosti.

2. Podpora rozhodovacích a projektových aktivit kraje:
•

příprava Politiky OH kraje,

•

příprava podkladů pro strategická rozhodování veřejné správy v OH,

•

podpora plnění a kontrola plnění krajských cílů v OH,

•

vyhodnocování a aktualizace POH MSK,

•

příprava podkladů pro projednávání Plánů OH,

•

vyhodnocování POH původců a jejich souladu s POH MSK,

•

organizace výběrových řízení a veřejných soutěží v OH,

•

provoz databáze projektů a výzkumných aktivit probíhajících nebo
řešených v OH na území kraje,
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•

podpora zpracování žádostí o podpory, nabídek projektů,

•

příprava krajského systému podpor v OH pro výzkum a vývoj, nevládní
organizace apod.,

•

spolupráce na řešení projektů výzkumu a vývoje řešených v OH na území
kraje,

•

příprava projektových záměrů zahraniční spolupráce kraje v OH,

•

spolupráce se SFŽP ČR, doporučení a návrhy pro rozvoj programů na
podporu OH,

•

identifikace domácích i zahraničních finančních zdrojů využitelných pro
obor v území kraje ve spolupráci s dalšími subjekty působícími v kraji
(KHK, RRA, RPIC…).

3. Podpora standardizačních aktivit kraje
•

úloha systémového integrátora aktivit v OH v kraji,

•

definice a aktualizace standardů kraje pro OH,

•

certifikace firem a osob ve spolupráci s externími subjekty,

•

příprava a vyhodnocování nástrojů řízení OH v kraji (ekonomických,
administrativních a ostatních, např. dobrovolné dohody, projekty CPC…).

4. Podpora informační otevřenosti:
•

efektivně zpřístupňovat informace o procesech v OH a poskytovat
informační služby veřejnosti,

•

shromažďovat data pro podporu hodnocení problémů v OH a zlepšovat
řízení OH v kraji,

•

napomáhat prevenci vzniku problémů v OH,

•

napomáhat mezikrajovému a mezinárodnímu srovnání kraje,

•

zvyšovat efektivitu a autoritu veřejné správy, posilovat důvěru občanů ve
správnost a objektivitu rozhodovacích procesů,

•

ediční činnost (výroční zprávy o OH v kraji, informační materiály pro
občany, komunikace s regionálními médii, periodiky apod.),

•

prezentace a distribuce informačních souborů.
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5. Poradenská a edukační činnost:
•
•

poradenská a konzultační činnost v oboru pro všechny subjekty
v systému, zejména při zpracování POH původců,

•

organizace vzdělávacích aktivit pro veřejnou správu,

•

podpora ekologické výchovy,

•

podpora, řízení, případně výkon výchovy a vzdělávání občanů v oblasti
odpadového hospodářství,

•

IPPC, CPC (krajské centrum prevence), podpora prosazování shody,
podpora prosazování dobré praxe v OH,

•

metodická podpora vedení zákonné evidence odpadů a obalových
odpadů

•

rámcová výměna, využití a integrace zkušeností expertů v problematice
odpadů z členských zemí EU a budování kontaktní sítě mezi nimi na
odpovídající krajské (regionální úrovni).

5.1.1.2 Varianty vytvoření ROC z hlediska financování
VARIANTA I. - ROC provozuje Krajský úřad jako novou činnost v rámci svého
rozpočtu.
VARIANTA II. - ROC provozuje externí subjekt jako službu pro krajský úřad,
subjekt vybraný ve veřejné soutěži zajišťuje pro KÚ ROC jako
specializovanou službu, s využitím možných informačních vstupů
veřejné správy.
Pro financování některé z těchto variant je možno využít podpory ze SFŽP ČR
Program 8.1. Program neinvestiční podpory environmentálního vzdělávání a osvěty.
V minimální variantě může ROC začínat jako provozovatel Krajského
informačního systému o odpadech – KISO, s pozdějším možným rozšiřováním o
další činnosti. Nevýhodou však je, že ve velmi exponovaném období zpracování
POH původců nebude ROC funkční v plném navrhovaném rozsahu. Z těchto důvodů
doporučujeme zahájit činnost ROC v plném rozsahu v roce 2005.

str.9

5.2 Vyhodnocení variant POH MSK.
5.2.1 Nakládání s odpady skupiny 1-19.
Konkrétní řešení u původců odpadů pro jednotlivé druhy odpadů uvedené
v katalogu odpadů je rozhodujícím způsobem podmíněno technologickými
inovacemi, ekonomickými podmínkami a dalšími obtížně předvídatelnými faktory,
které ovlivňují produkované množství odpadů skupin 1-19. Koncipování konkrétních
variant řešení nakládání s odpady případně jejich vyhodnocení není proto součástí
POH na úrovni MSK .
Opatření stanovená v POH MSK pro dosažení cílů v oblasti nakládání s odpady
skupiny 1-19 stanovují základní trendy pro jejich dosažení, které musí respektovat
původci odpadů při zpracování svých POH. Kromě toho je ve směrné části v kapitole
4.1.1 popsána řada možností jak omezit produkci odpadů u původců. Varianty
řešení, případně konkrétní řešení budou obsažena v POH původců a budou
vycházet z opatření stanovených v POH MSK.

5.2.2 Nakládání s KO
VARIANTA V1:
„Navržená v koncepci nakládání s odpady v MSK“
•

Separace složek KO minimálně na úrovni obalového zákona (papír, plasty,
sklo a kovy) – materiálové využití.

•

Separace nebezpečných složek KO, sběr vybraných výrobků (zpětné
odběry), velkoobjemový odpad.

•

Separace BRKO – veřejná a soukromá zeleň, BRO z odpadu podobného –
výroba kompostu, substrátů, alternativních paliv, domácí kompostování.

•

Energetické využití zbytkového směsného KO zejména z městské a
sídlištní zástavby velkých měst.

•

Skládkování zbývající části zbytkového směsného KO.

Výhody:
•

Klasické v praxi ověřené řešení.

•

Plní požadavky obalového zákona.

•

Nahrazuje neobnovitelné zdroje odpady.

•

Plní požadavek PRK MS kraje – energetické využívání.

•

Ekonomicky přijatelné řešení.

•

Min.rizika neúspěchu – malá závislost na občanech.
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Nevýhody:
•

Neplní požadavek 50% využívání KO.

•

Nenaplňuje požadavky POH ČR.

VARIANTA V2:
„Maximální separace“
•

Maximální separace složek KO nad úroveň obalového zákona (papír,
plasty, sklo a kovy) – materiálové využití.

•

BRKO (včetně kuchyňského odpadu) – separace v míře požadované POH
ČR tak, aby celkové materiálové využití KO bylo 50 % - kompostování a
anaerobní digesce.

•

Zbytek odstranit skládkováním.

Výhody:
•

Plní požadavky obalového zákona.

•

Plní požadavky POH ČR vč. 50% využití KO.

Nevýhody:
•

Neplní požadavek PRK – energetické využívání KO.

•

Velké riziko neúspěchu – závisí na chování občanů.

•

Nadbytek kompostu – kompost prakticky nenahrazuje neobnovitelné zdroje.

•

Problémy s materiálovým využíváním vyseparovaných odpadů – např.
papír.

VARIANTA V3:
„Mechanicko – biologická metoda“
•

Separace složek min. na úrovni obalového zákona - navržené POH ČR.

•

Aplikace mechanicko-biologické metody (MBT).

•

Nepředpokládá se výstavba energetického zařízení využívajícího KO na
území kraje.

•

Složky získané z MBT budou využívány materiálově (kompostování a
energeticky jako palivo – mimo kraj) – materiálové využití.
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•

Energetické využití nebo jako palivo ve spalovnách v okolních krajích,
popřípadě alternativně ve vysokých pecích nebo cementárnách.

Výhody:
•

Plní požadavky obalového zákona.

•

Plní požadavky POH ČR vč. 50% využití KO.

•

Nahrazuje neobnovitelné zdroje odpady.

•

Min. rizika neúspěchu – malá závislost na občanech.

Nevýhody:
•

Metoda není dosud v ČR vyzkoušena.

•

Nejsou dosud známy environmentální dopady.

•

Rizika na závislosti odběratelů paliva, kompostu.

VARIANTA V4:
„Modifikace VARIANTY V1“
•

Separace složek KO minimálně na úrovni obalového zákona (papír, plasty,
sklo a kovy) – materiálové využití.

•

Separace nebezpečných složek KO, sběr vybraných výrobků (zpětné
odběry), velkoobjemový odpad.

•

Separace BRKO – veřejná a soukromá zeleň, BRO z odpadu podobného,
domácí kompostování.

•

Využívání zbytkových směsných komunálních odpadů (omezená varianta
MBT):
➔

Předúprava zbytkových směsných komunálních odpadů s cílem jejich
využití (modifikace MBT).

➔

Kovy – materiálové využití.

➔

Biosložka a inertní materiál – fermentace a využití (překryvy skládek,
rekultivace).

➔

Spalitelná složka –využití jako palivo v kraji.

➔

Těžká frakce – nespalitelný odpad ukládán na skládky.

➔

Skládkování zbývající nevyužitelné části zbytkového směsného KO.
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Výhody:
•

Plní požadavky obalového zákona.

•

Plní požadavky POH ČR vč. 50% využití KO.

•

Nahrazuje neobnovitelné zdroje komunálními odpady.

•

Minimalizuje rizika neúspěchu – malá závislost na občanech.

•

Plní požadavek PRK MS kraje – energetické využívání odpadů.

•

Neomezuje rozvoj separace, flexibilní systém.

Nevýhody:
•

Metoda není dosud v ČR vyzkoušena.

•

Investičně dražší než V1.

Varianta navržená k realizaci
Po projednání v řídícím a poradním týmu POH MSK
a z porovnání
jednotlivých možných variant byla zpracovatelem POH MSK k realizaci zvolena
VARIANTA V4.
Tato varianta naplňuje cíle stanovené v POH ČR, její realizace umožňuje
dodržení cílových limitů ve stanovených časových horizontech a v porovnání
s ostatními variantami splňuje nejlépe všechny požadavky tj. vyrovnanost aspektů
environmentálních, sociálních a ekonomických za současného splnění zákonných
požadavků.
Varianta je navržena, aby plnila veškeré legislativní požadavky a nastavuje
systém nakládání s KO tak, aby byl schopen reagovat na eventuální zpřísnění
požadavků, jako je například požadavek německé a rakouské legislativy na zákaz
skládkování odpadů obsahujících více než 5% organického uhlíku (TOC).
Některá zjednodušení, které prozatím nemají oporu v zákonech, jako je
například předpoklad, že veškeré odpady vstupující do procesu přepracování pomocí
různých modifikací mechanicko-biologické úpravy (dále pouze MBT) jsou bez
ohledu na výstup považovány jako materiálově využité, byly konzultovány s
kompetentními pracovníky Ministerstva životního prostředí, kteří potvrdili
pravděpodobnost tohoto předpokladu.
Poznámka: Vysvětlení frekventované zkratky MBT:
Jedná se o zkratku anglického mechanical-biological treatment,
nebo německého mechanisch-biologische Abfallbehandlung zkratka MBA.
Český překlad mechanicko-biologická úprava
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5.3 Způsoby a zdroje financování
Problematiku financování realizace opatření ke splnění cílů stanovených
v závazné části POH lze rozdělit na přípravnou fázi tj. zpracování POH původců
odpadů, seznamování veřejnosti s výstupy plánů, včetně výchovy a vzdělávání
občanů v oblasti OH a fázi realizace opatření stanovených pro dosažení cílů.

5.3.1 Nakládání s komunálními odpady
5.3.1.1 Zpracování POH původců odpadů
Popis problematiky:
•

musí zpracovat ti původci odpadů, kteří produkují více než 10 t
nebezpečných odpadů za rok, nebo více než 1000 t ostatního
odpadů za rok,

•

Z důvodů napojení
do
krajského
systému
nakládání
s komunálními odpady celého území kraje doporučuje kraj všem
obcím zpracovat POH. Pro zjednodušení zpracování těchto plánů
se doporučuje vypracovat společné POH pro dobrovolné svazky obcí
na základě písemné dohody. Kraj doporučuje, aby společné POH
původců byly zpracovány minimálně pro území spravované
obcemi III. typu (obce s rozšířenou působností).

Odpovědnost
•

Za zpracování POH původců zodpovídají statutární zástupci
dotčených původců.

Ekonomický dopad
•

Náklady na zpracování POH původců jsou režijní povahy a
nepředstavují zásadní požadavky na rozpočty obcí.

Zdroje
a) Finanční zdroje: Původci odpadů
b) Ostatní zdroje: Plány budou zpracovány vlastními silami původců,
případně dodavatelsky.
Termín realizace
Do jednoho roku od vyhlášení POH MSK.
Indikátor
Zpracování POH původců v daném termínu.
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5.3.1.2 Výchova a vzdělávání občanů
Základním dokumentem pro řešení problematiky výchovy a vzdělávání
občanů
v oblasti
nakládání
s odpady
je
zpracovaná
v Koncepci
Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Moravskoslezského
kraje.
Popis problematiky
•

Úspěch integrovaného systému nakládání s komunálními odpady je
závislý především na chování občanů

•

Systém výchovy a vzdělávání občanů bude realizován ve smyslu
zpracování samostatné koncepce.

Odpovědnost
a) za realizaci systému jako celku bude zodpovědný MS kraj,
b) na úrovni měst a obcí v rozsahu systému nakládání s komunálními
odpady v příslušném území.
Ekonomický dopad
a) roční náklady na realizaci opatření budou přibližně ve výši
cca 2 až 3 mil. Kč na úrovni kraje, včetně nákladů na vyhodnocování
odpadového hospodářství v kraji a aktualizaci POH krajů (kompletní provoz
ROC),
b) náklady na úrovni obcí budou stanoveny v rámci zpracování POH původců.
5.3.1.3 Rozvoj separace materiálově využitelných složek a nebezpečných
složek komunálních odpadů.
Popis problematiky
•

Prioritním strategickým cílem POH ČR je materiálové využívání
odpadů, (papír a lepenka, sklo, plasty, kovy a biodpady).

•

Důležitým úkolem je separace nebezpečných složek.

•

Požadavky vyplývající z obalového zákona, který stanoví požadavky na
využívání obalových odpadů do roku 2005.

Požadované množství v jednotlivých letech jsou přepočteny na jednoho
obyvatele, což umožní v jednotlivých obcích snadno vypočítat celkové
požadované množství vyseparovaných využitelných složek.
V tabulce č. 1,2 jsou rovněž obdobně uvedeny požadavky na množství
separovaně sbíraných bioodpadů a nebezpečných složek.
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Zdroje
a) Finanční zdroje:
•

financování opatření z prostředků obcí za svoz KO a z výnosu za
separovaný
odpad
poskytnutého
autorizovanou
obalovou
společností,

•

u bioodpadů a nebezpečných odpadů z prostředků obcí za svoz KO
a z prostředků původců odpadů,

•

u nepoužitelných léčiv proplácí stát prostřednictvím KrÚ

b) Ostatní zdroje:
•

vlastní separovaný sběr budou zabezpečovat příslušné firmy
svážející komunální odpad, případně na základě smlouvy uzavřené
s obcí i firmy typu „sběrné suroviny“, a v daném případě musí být
systém zakotven v příslušné obecně závazné vyhlášce,

•

lékárny pro sběr nevyužitelných léčiv,

•

provozovatelé zařízení na zpracování bioodpadů,

•

dotřídění vyseparovaných odpadů bude prováděno na stávajících
dotříďovacích linkách, případně na linkách firem typu „sběrné
suroviny“.

Termín realizace
1. plošné zavedení separovaného sběru využitelných složek ve všech obcích
MSK do 31.12.2006,
2. průběžné plnění separačních limitů ve smyslu tabulky č. 1 a 2 a tabulky č.1
závazné části.
Indikátor
•

zavedení separace ve všech obcích,

•

dosažení požadovaného množství vyseparovaných odpadů v jednotlivých
létech ve smyslu tabulky č. 1 a 2 a tabulky č.1 závazné části.
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Prognóza produkce KO a OP v MS kraji s uvedením separovaných složek KO a OP v letech 2005 – 2020

množství (t)

%
hmotnosti
(celkové
KO a OP)

kg/obyv/rok

množství (t)

%
hmotnosti
(celkové
KO a OP)

kg/obyv/rok

počet obyvatel

kg/obyv/rok

2020
1 376 581

%
hmotnosti
(celkové
KO a OP)

2013
1 337 659

množství (t)

2010
1 319 715
kg/obyv/rok

2005
1 263 036
%
hmotnosti
(celkové
KO a OP)

rok
množství (t)

Tabulka č.1:

50 459
26 323
12 103
11 743
454
798
21 719
123 600

11,1%
5,8%
2,7%
2,6%
0,1%
0,2%
4,8%
27,1%

40,0
20,8
9,6
9,3
0,6
17,2
97,9

64 400
27 666
14 725
11 743
1 229
997
28 187
148 947

12,2%
5,3%
2,8%
2,2%
0,2%
0,2%
5,4%
28,3%

48,8
21,0
11,2
8,9
0,9
0,8
21,4
112,9

64 400
27 666
14 725
11 743
1 229
1 197
29 948
150 908

12,2%
5,3%
2,8%
2,2%
0,2%
0,2%
5,7%
28,7%

48,1
20,7
11,0
8,8
0,9
0,9
22,4
112,8

64 400
27 666
14 725
11 743
1 229
1 296
32 591
153 650

12,2%
5,3%
2,8%
2,2%
0,2%
0,2%
6,2%
29,2%

46,8
20,1
10,7
8,5
0,9
0,9
23,7
111,6

272 811

59,8%

216,0

325 308

61,8%

246,5

323 347

61,4%

241,7

320 605

60,9%

232,9

15,1%
16,2% 16,3% 16,4% 41 285
13,3%
13,6% 13,7% 13,8% 36 309
6 581
2,4%
2,1%
2,1%
2,2%
3,5%
3,0%
3,0%
3,0%
9 608
18,6%
18,4% 18,0% 17,3% 50 678
14 692
5,4%
5,0%
5,1%
5,1%
2,2%
1,6%
1,6%
1,6%
5 958
1 197
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%
13,1%
13,4% 13,5% 13,6% 35 802
25,9%
26,4% 26,6% 26,8% 70 701
součet sep. složek a SKO a OP 396 411
20 02 02 - zemina a nebo kameny
10 000
20 02 03 - ostatní nekompostovatelný odpad
3 500
20 03 02 - odpad z tržišť
200
20 03 03 - uliční smetky
6 000
20 03 04 - kal ze septiků a/nebo žump, z chem.toalet
40 000
20 03 05 - autovrak
100
20 03 99 - odpad druhově blíže neuvedený
300
množství zbytku KO a OP 60 100
množství KO a OP celkem
456 511

9,0%
8,0%
1,4%
2,1%
11,1%
3,2%
1,3%
0,3%
7,8%
15,5%
86,8%
2,2%
0,8%
1,3%
8,8%
0,1%
13,17%
100,0%

32,7
28,7
5,2
7,6
40,1
11,6
4,7
0,9
28,3
56,0
313,9
7,9
2,8
4,8
31,7
47,6
361,4

52 691
44 175
6 916
9 608
59 896
16 330
5 117
997
43 558
86 019
474 255
5 000
4 000
200
7 500
35 000
100
300
52 100
526 355

10,0%
8,4%
1,3%
1,8%
11,4%
3,1%
1,0%
0,2%
8,3%
16,3%
90,1%
0,9%
0,8%
1,4%
6,6%
0,1%
9,90%
100,0%

39,9
33,5
5,2
7,3
45,4
12,4
3,9
0,8
33,0
65,2
359,4
3,8
3,0
5,7
26,5
39,5
398,8

52 691
44 175
6 916
9 608
58 135
16 330
5 117
798
43 558
86 019
474 255
5 000
4 000
200
7 500
35 000
100
300
52 100
526 355

10,0%
8,4%
1,3%
1,8%
11,0%
3,1%
1,0%
0,2%
8,3%
16,3%
90,1%
0,9%
0,8%
1,4%
6,6%
0,1%
9,90%
100,0%

39,4
33,0
5,2
7,2
43,5
12,2
3,8
0,6
32,6
64,3
354,5
3,7
3,0
5,6
26,2
38,9
393,5

52 691
44 175
6 916
9 608
55 492
16 330
5 117
698
43 558
86 019
474 255
5 000
4 000
200
7 500
35 000
100
300
52 100
526 355

10,0%
38,3
8,4%
32,1
1,3%
5,0
1,8%
7,0
10,5%
40,3
3,1%
11,9
1,0%
3,7
0,1%
0,5
8,3%
31,6
16,3%
62,5
90,1%
344,5
0,9%
3,6
0,8%
2,9
1,4%
5,4
6,6%
25,4
0,1%
9,90%
37,8
100,0%
382,4
zdroj: ISOH

komodita
separovaný odpad
papír a lepenka
sklo
plasty
kovy
textil
nebezpečné složky
sep. BRO
20 03 01- SKO a OP
papír a lepenka
plasty
sklo
kovy
ost. BRO
textil
minerální odpad
nebezpečné složky
spalitelný odpad
jemný podíl odpadů

% separace
2010
2013
2020
55,0% 55,0% 55,0%
80,0% 80,0% 80,0%
25,0% 25,0% 25,0%
55,0% 55,0% 55,0%
7,0%
7,0%
7,0%
50,0% 60,0% 65,0%
32,0% 34,0% 37,0%
součet sep. složek
% hmotnosti z SKO a OP
2005
2010
2013
2020

2005
55,0%
80,0%
25,0%
55,0%
3,0%
40,0%
30,0%
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Množství separovaného komunálního odpadu občany (domovního odpadu) – pro původce - obce v roce 2001 a
prognóza na roky 2005-2020

13,8

20 184

16,0

25 760

19,5

25 760

19,3

25 760

18,7

k g /o b y v/ro k

m n o ž s tví (t)

papír a lepenka 17 557

k g /o b y v /ro k

2020
1 376 581

m n o ž s tví (t)

2013
1 337 659

k g /o b y v/ro k

2010
1 319 715

m n o ž s tví (t)

2005
1 263 036

k g /o b y v /ro k

separovaný odpad

2001
1 268 603

m n o ž s tví (t)

m n o ž s tví (t)

rok
počet obyvatel*
komodita

k g /o b y v/ro k

Tabulka č.2:

sklo

6 505

5,1

15 794

12,5

16 600

12,6

16 600

12,4

16 600

12,1

plasty

5 537

4,4

7 262

5,7

8 835

6,7

8 835

6,6

8 835

6,4

kovy

5 634

4,4

7 046

5,6

7 046

5,3

7 046

5,3

7 046

5,1

textil

79

0,1

273

0,2

737

0,6

737

0,6

737

0,5

1 592

1,3

479

0,4

598

0,5

718

0,5

778

0,6

sep. BRO 11 785

9,3

13 032

10,3

16 912

12,8

17 969

13,4

19 554

14,2

součet: 48 688

38,4

64 068

50,7

76 488

58,0

77 665

58,1

79 310

57,6

Celkové množství KO a OP sk. 20 (bez 20 03 04 375 376
kal ze septiků a/nebo žump, z chem.toalet)

295,9

416 511

329,8

491 355

372,3

491 355

367,3

491 355

356,9

nebezpečné složky

* Prognóza počtu obyvatel vychází z dat firmy KONEKO. Tato data byla schválena KÚ MS kraje.
zdroj: ISOH
poznámky: složky sep. BRO: 20 01 07 - dřevo, 20 01 08 - organ. kompost. kuchyň. odpad., 20 01 09 - olej a nebo tuk, 20 02 01 - kompostovatelný odpad, BRO z SKO, KO - komunální odpad
, SKO a OP - směsný komunální odpad a odpad podobný komunálnímu (z živností, úřadu apod.)
- Množství separovaných složek občany (plasty, sklo, kovy a BRO) tvoří 60%ˇz celkového množství daných separovaných složek z KO a OP
- Množství separovaných složek papíru občany 40%ˇz celkového množstvíseparovaného papíru z KO a OP
- Separace taxtilu jen ve výbraných dvorech
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5.3.1.4 Využívání komunálních odpadů
Popis problematiky
POH ČR stanoví materiálově využívat 50 % množství komunálních odpadů do
roku 2010.
Tento požadavek bude plněn a vysoce překročen navrženým opatřením
pro snížení BRKO ukládaných na skládky v souvislosti s realizací „Krajského
integrovaného centra využívání komunálních odpadů“.

Indikátor
Množství využívání komunálních odpadů.
5.3.1.5 Integrovaný systém nakládání s odpady.
Popis problematiky
Stávající systém bude rozšířen tak, aby vznikl ucelený integrovaný systém
nakládání s komunálními odpady na území kraje.
Systém bude sestávat ze dvou základních částí:
Část „A“ – systémy měst a obcí.
Část „B“ – krajský systém sestávající z „Krajského integrovaného centra
využívání komunálních odpadů“ a z příslušné zejména
dopravní infrastruktury.
Realizace bude ve dvou fázích:
I. fáze - zpracování kompletního projektu integrovaného sytému nakládání
s komunálními odpady v Moravskoslezském kraji včetně „Krajského
integrovaného centra využívání komunálních odpadů“ ve smyslu
směrné části POH MSK a Koncepce nakládání s odpady v MS kraji.
II. fáze - postupná realizace výše uvedeného projektu.
Odpovědnost
I. fáze – Moravskoslezský kraj.
II. fáze – iniciace a řízení realizace – MS kraj,
- část „A“ – města a obce MS kraje,
- část „B“ – varianty:
•

vybraná města nebo sdružení měst,

•

soukromý investor,
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•

kombinace obou předchozích způsobů.

Ekonomický dopad
I. fáze – odhadem cca 400 – 500 tis. Kč
II. fáze – odhadem cca 3 až 4 mld. Kč
Zdroje
a) finanční:
I. fáze – Moravskoslezský kraj
II. fáze – podle typů investic, předpokládá se smíšené financování
(vlastní prostředky investora, SFŽP ČR, fondy EU)
b) ostatní zabezpečení:
•

organizace, iniciace a řízení realizace projektu – Moravskoslezský
kraj, případně ve spolupráci s odbornou firmou, nebo ROC,

•

vlastní realizace – obce a města, firmy zabezpečující nakládání s KO
pro města, investoři.

Termíny realizace
I. fáze – do 31.12.2006
II. fáze – dle zpracovaného harmonogramu v rámci projektu s úplným
zprovozněním do 31.12.2009
Indikátor
•

Harmonogram vyplývající ze zpracování projektu.

•

Termín zprovoznění systému.

5.3.1.6 Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů
Popis problematiky
•

50 % materiálového využívání komunálních odpadů,

•

stanoveného poklesu biologicky rozložitelných odpadů
ukládaných na skládky,

•

v roce 2010 a dále zpracovávat prostřednictvím krajského
integrovaného centra min. 97 000 t směsných KO z produkce
MSK,

•

v roce 2013 a dále zpracovávat min. 161 000 t směsných KO
z produkce MSK.
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Rozšíření systému pro plnění parametrů roku 2020 bude konkretizováno
v aktualizacích POH MSK s tím, že se předpokládají následující možnosti:
•

zvýšení separace BRKO bez nutnosti navyšování kapacit na
zpracování směsných zbytkových komunálních odpadů,

•

zvýšení kapacity Krajského
komunálních odpadů,

•

výstavbu nového podružného centra využívání směsných
komunálních odpadů pravděpodobně na území města FrýdekMístek.

integrovaného

centra

využívání

Odpovědnost
•

konečný výběr lokality – MS kraj,

•

za iniciaci vzniku, parametrů a organizace začlenění centra do
integrovaného systému nakládání s komunálními odpady –
Moravskoslezský kraj,

•

za realizaci a provoz centra – vybraný investor.

Ekonomický dopad
•

předpokládané investiční náklady 2 až 3 mld. Kč,

•

příjem směsných zbytkových komunálních odpadů do centra by
neměl být zatížen vyšším poplatkem než 1000 až 1100 Kč/t v úrovni
cen roku 2003.

Zdroje
1. finanční investiční – podle typu investora, očekává se smíšené
financování (vlastní prostředky investora, SFŽP ČR a fondy EU),
2. provozní finance – tržby za příjem odpadů,
3. - tržby za prodej energií případně dalších výstupů,
4. ostatní zabezpečení – vlastní realizace – vybraný investor.
Termíny realizace
Dle harmonogramu v rámci zpracovaného projektu se zprovozněním do 31.12.2009.
Indikátor
•

termín konečného výběru lokality,

•

termín realizace a zprovoznění centra.
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5.3.1.7 Komplexní projekt hospodaření s biomasou v MSK
Popis problematiky
•

Nakládání s bioodpady není možné řešit odděleně od
hospodaření s ostatní biomasou včetně jejího pěstování pro
energetické účely, kde je možno využít část kompostů
vyrobeného z bioodpadů. Součástí řešení musí být i energetické
využívání biomasy.

•

Navrhujeme řešit tento projekt komplexně pro celé území MS
kraje s dílčími lokálními realizacemi. Cílem je mimo jiné vytvořit
trh s biopalivy.

Odpovědnost
•

Zpracování projektu – Moravskoslezský kraj,

•

Realizace projektu – investoři dílčích řešení.

Ekonomický dopad
•

Zpracování projektu – cca 400 000 Kč.

•

Stanovení ekonomického dopadu je nad rámec POH MSK.

Zdroje
a) finanční zdroje
•

zpracování projektu – Moravskoslezský kraj s využitím zdrojů
vybraných tuzeMSKých fondů,

•

realizace – zdroje investorů a dotační tituly na rozvoj výroby
energií z obnovitelných zdrojů.

b) ostatní zdroje
•

zpracování projektu – vybraná specializovaná firma,

•

realizace – zdroje investorů,

•

koordinace celého projektu – Moravskoslezský kraj.

•

Zpracování projektu –30.6.2005.

•

Vlastní realizace – dle harmonogramu uvedeného v projektu.

•

Budou stanoveny v projektu.

Termín realizace

Indikátory
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5.3.1.8 Ověření „ Mechanicko-biologické úpravy“ směsných zbytkových
komunálních odpadů v provozním měřítku.
Popis problematiky
•

POH ČR upřednostňuje mechanicko biologické zpracování
zbytkových směsných komunálních odpadů. Zjednodušená
modifikace této metody tvoří část technologie „Krajského
integrovaného centra využívání komunálních odpadů“.

•

Zkušební poloprovoz v OZO Ostrava s.r.o umožní změřit řadu
parametrů, ověřit vlastnosti výstupů z dané technologie,
exhalace, možnost využití výstupů a ekonomickou náročnost
provozu.

Odpovědnost
Zpracování podrobného projektu ověření MBÚ:
•

Moravskoslezský kraj

Provedení vlastního ověření Ostrava:
•

společnost OZO Ostrava s.r.o. a firma specializovaná na systémy
nakládání s odpady

Ekonomický dopad
a) projekt – cca 100 000 Kč,
b) ověření a vyhodnocení – cca 4 až 6 mil. Kč.
Zdroje
a) finanční
•

Moravskoslezský kraj

•

MŽP, SFŽP ČR

b) ostatní zdroje
•

firma OZO Ostrava s.r.o.

•

specializovaná inženýrská firma.

Termíny realizace
•

projekt 31.12.2004,

•

ověření 2005
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Indikátor
•

není stanoven

5.3.1.9 Provoz integrovaného systému nakládání s komunálními odpady
Popis problematiky
Návrh systému vychází z předpokladu, že zbytkové směsné komunální
odpady, vstupující do Krajského integrovaného centra využívání komunálních
odpadů jsou, z podstaty technologie, využívány materiálově.
Veškeré parametry systému jsou nastaveny tak, aby bylo především
docíleno:
•

50 % materiálového využívání komunálních odpadů,

•

stanoveného poklesu
ukládaných na skládky,

•

separovaného sběru a materiálového využívání využitelných
složek komunálních odpadů včetně separace a využívání
obalových odpadů ve smyslu opatření č.3 závazné části,

•

separovaného sběru a využívání vybraných biologicky
rozložitelných odpadů ve smyslu opatření č.3 závazné části,

•

separovaného sběru a využívání, případně
odstranění
nebezpečných složek komunálních odpadů ve smyslu opatření
č.3 závazné části.

biologicky

rozložitelných

odpadů

Zodpovědnost
•

za koordinaci provozu celého systému a sledování dodržování
parametrů, případně za stanovení korekčních opatření –
Moravskoslezský kraj,

•

za provoz obecních systémů – města a obce,

•

za dílčí zařízení v systému – provozovatelé těchto zařízení.

Ekonomický dopad
Náklady na provoz budou konkretizovány ve zpracovaných projektových
dokumentacích, neměly by však překročit dosavadní náklady s připočtením nákladů
za zvýšení poplatků za uložení odpadů na skládky komunálních odpadů, v cenové
úrovni roku 2003.
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Zdroje
a) finanční zdroje:
•

tržby za odvoz a zpracování komunálních odpadů

•

tržby za separovaný sběr obalových odpadů od autorizované
společnosti

•

tržby za prodej výstupních komodit

•

tržby od ostatních původců odpadů

b) ostatní zdroje:
•

zdroje a schopnosti jednotlivých prvků tvořících integrovaný
systém nakládání s komunálními odpady

Termíny realizace
I.fáze – do 31.12.2006, v rozsahu plnění cílů opatření č.3 závazné části,
II. fáze – dle zpracovaného harmonogramu s úplným zprovozněním do 31.12.2009.

Indikátory
Viz závazné indikátory uvedené v závazné části POH MSK – průmyslové
odpady.
5.3.1.10Zřízení a provoz regionálního odpadového centra
Popis problematiky
•

Pro realizaci POH MSK a všech činností souvisejících s řízením
odpadového hospodářství v tomto území se navrhuje zřídit a
provozovat tzv. Regionální odpadové centrum, jehož náplň činností
je uvedena v kapitole 5.1.1.1

Odpovědnost
•

Zpracování projektu – Moravskoslezský kraj,

•

Realizace projektu – Moravskoslezský kraj.

Ekonomický dopad
•

Zpracování projektu – v rámci POH MSK

•

Provozní náklady ve výši cca 2,5 – 3 mil. Kč/rok.
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Zdroje
a) finanční zdroje
•

zpracování projektu – bez finančních nároků,

•

realizace – finanční podpora SFŽP ČR v rámci programu 10.1
(Program neinvestiční podpory environmentálního vzdělávání
a osvěty) a finanční zdroje MS kraje v poměru 70 % : 30 %,
dotace SFŽP ČR max. 2 mil. Kč.

b) ostatní zdroje
•

zpracování projektu – v rámci POH MSK ,

•

realizace – variantní řešení:
•

provozuje Krajský úřad MSK,

•

provozuje jako servisní službu vybraná specializovaná
firma při úzké spolupráci s MSK.

•

koordinace celého projektu – Moravskoslezský kraj.

•

Zpracování projektu – 2004.

•

Vlastní realizace – dle harmonogramu uvedeného v projektu.

Termín realizace

Indikátory
Budou stanoveny v projektu.

5.3.2 Nakládání s odpady skupiny 1-19.
Pro posouzení ekonomické situace v nakládání s odpady skupin 1-19
v Moravskoslezském kraji je nutno znát současný stav definovaný celkovými náklady
systému. Získání těchto dat je obtížné, protože do systému vstupují vesměs
soukromé subjekty, které z důvodů své obchodní strategie předmětné údaje
nesdělují. Český statistický úřad však zveřejnil na svých webových stránkách
databázi o nákladech na nakládání s odpady v roce 2001 (bez investičních nákladů),
která přináší údaje použitelné pro komentování stávající situace v MSK.
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Tabulka č.3:

Náklady na nakládání s odpady v roce 2001(pro přehlednost je
uvedena i skupina 20)
Náklady na nakládání

Skupina

celkem v tis. Kč dle

odpadů

ČSÚ

Celkové
množství
odpadů v ČR v t
dle
ČSÚ

Průměrné
náklady

Celkové množství

Celkové
náklady

odpadů v MS
ve skupině v
na 1t ve
kraji v t dle ISOH
MS kraji
skupině v Kč
v tis.Kč

skup. 01

52 267,00

271 327,00

192,63

82 192,00

15 832,64

skup. 02

1 039 672,00

10 623 583,00

97,86

508 535,50

49 767,59

skup. 03

117 875,00

729 661,00

161,55

77 366,15

12 498,32

skup. 04

46 737,00

57 821,00

808,30

2 375,24

1 919,92

skup. 05

39 889,00

316 679,00

125,96

277 035,00

34 895,43

skup. 06

36 894,00

110 376,00

334,26

23 143,70

7 735,95

skup. 07

103 915,00

43 447,00

2 391,76

9 024,77

21 585,11

skup. 08

57 090,00

26 486,00

2 155,48

2 728,12

5 880,41

skup. 09

5 013,00

2 154,00

2 327,30

329,31

766,39

skup. 10

1 150 289,00

13 175 377,00

87,31

3 463 146,00

302 353,30

skup. 11

47 776,00

150 779,00

316,86

9 186,09

2 910,71

skup. 12

216 505,00

1 401 521,00

154,48

706 607,90

109 155,80

skup. 13

130 547,00

77 207,00

1 690,87

25 298,17

42 775,92

skup. 14

51 053,00

9 539,00

5 352,03

223,02

1 193,60

skup. 15

179 294,00

133 416,00

1 343,87

18 433,13

24 771,76

skup. 16

94 440,00

93 379,00

1 011,36

4 366,23

4 415,84

skup. 17

1 661 745,00

11 339 746,00

146,54

2 609 332,00

382 375,80

skup. 18

121 443,00

42 037,00

2 888,95

2 235,42

6 458,02

skup. 19

1 290 582,00

2 144 542,00

601,80

182 419,50

109 779,77

skup. 20

723 895,00

1 676 058,00

431,90

469 972,70

202 982,77

celkem

7 166 921,00

42 425 135,00

-

8 473 949,94

1 340 055,05

Údaje pro MSK byly vypočteny z průměrných jednicových nákladů za ČR a
skutečné produkce odpadů v MSK. I když tento údaj je zatížen určitou chybou
s ohledem na rozdíl mezi celkovou produkcí odpadů podle ČSÚ (údaje za ČR) a
ISOH(údaje za MSK) přesto má poměrně dobrou vypovídací schopnost, soudě
podle vypočtených jednotkových cen, které odrážejí rozdíl v jednotlivých skupinách
odpadů.
Podle tabulky činily celkové náklady na nakládání s odpady skupin 1-19
bez investičních nákladů v Moravskoslezském kraji v roce 2001 cca 1200 mil.
Kč. Při podrobnějším pohledu se na těchto nákladech nejvíce podílí velkoobjemové
odpady skupiny 10, 17, 12 a 19. I přes nízké průměrné jednotkové náklady na
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odpady těchto skupin jejich podíl je vysoký, díky vysoké produkci odpadů.
Jednotkové náklady v tabulce odrážejí současnou situaci a jejich vývoj bude určovat
celkové náklady systému.
Ceny v odpadovém hospodářství jsou většinou předmětem konkurenčního
prostředí, které tlačí ceny dolů, snižuje sice na jedné straně náklady, ale na druhé
straně tlačí původce k využívání nejlevnějších způsobů nakládání, které nejsou vždy
v souladu s novými požadavky předpisů na ochranu životního prostředí. Je proto
obtížné prognozovat trend nákladů v systému nakládání s odpady. Obecně je
možno vyjít z úvahy, že sice porostou jednicové náklady v souvislosti s vyššími
nároky na zařízení pro nakládání s odpady, avšak současně dojde ke snížení
produkce odpadů, takže lze předpokládat, že nedojde k řádové změně nákladů.
Podstatně vyšší náklady lze očekávat ovšem v případě sanace
závažných ekologických zátěží např. laguny DIAMO s.p. závod Sanace Ostrava,
kde se náklady odhadují na 5 mld. Kč. Náklady v takových případech budou
hrazeny z FNM ČR respektive státního rozpočtu případně z fondů EU a zdroje
zajišťují příslušná ministerstva.
Investiční náklady
Stanovit investiční náklady, které bude nutno do systému nakládání vložit pro
zajištění stanovených cílů je rovněž obtížné, protože jsou odvislé od realizace
záměrů převážně soukromých subjektů operujících v systému nakládání s odpady,
které pochopitelně chrání své zájmy. K dispozici je možné využít data Českého
statistického úřadu, zveřejněná ve statistické ročence.
Následující tabulka uvádí data za léta 1997-2001.
Tabulka č.4:

Investiční náklady v odpadovém hospodářství v MSK v létech 1997
až 2001

Náklady na pořízení
investic na
ekologické
nakládání s odpady

1997

1998

1999

2000

2001

324 128

819 249

139 254

134 443

122 112

v tis. Kč

Obecně lze předpokládat mírně rostoucí trend investičních nákladů na
ekologické nakládání, ale stanovit jejich konkrétní hodnotu bez přístupů k datům
subjektů, které působí v systému nakládání s odpady je možné pouze hrubým
odhadem, indexováním ze statistických údajů nebo vyčíslením z předpokládaných
investičních záměrů, jejichž realizace je nutná pro naplnění zákonných norem
v oblasti ochrany životního prostředí.
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Ze srovnání stávajících kapacit na nakládání s odpady a předpokládaných
kapacitních potřeb vyplývá, že je nutno pro nakládání s odpady skupiny 1-19
zejména:
1. Rekonstruovat v souladu s požadavky zákonných norem:
•

spalovny, které pravděpodobně zůstanou v provozu (Spalovna
průmyslových odpadů Válcoven plechu, s.r.o a Vojenský
opravárenský podnik Nový Jičín, státní podnik)

•

jiná zařízení

2. Nově vybudovat zařízení
•

na nakládání s transformátory s obsahem PCB

•

na nakládání s kaly z ČOV

3. Doplnit zařízení na spalovně SPOVO s.r.o v Ostravě, která je technicky
nejvyspělejším zařízením pro nakládání s nebezpečnými odpady v ČR,
vybavená technologiemi BAT a splňující všechny normy EU. Spalovna má
povolení na nakládání, až na malé výjimky téměř se všemi druhy
nebezpečných odpadů včetně PCB a její kapacita není doposud
dostatečně využita. Z hlediska potřeb kraje, případně státu je vhodné
spalovnu doplnit zařízením:
•

pro transformátory s PCB

•

pro chlorufluorhlovodíky a odpady je obsahující

4. Investovat do zařízení, která umožňují využití odpadů ve výrobní
technologii např. v cementárnách, hutích apod.
Z tohoto výčtu věcných požadavků na ekologické nakládání s odpady vyplývá,
že ovlivnění - finanční podpora těchto investic ze strany státní správy se bude týkat
hlavně bodu 2) a 3), avšak i v ostatních případech bude s ohledem na plnění cílů
spolupráce se subjekty potřebná.
Rozhodující v tomto směru však bude aktivita jednotlivých převážně privátních
subjektů v systému nakládání s odpady. Jejich aktivita spolu s podporou státu,
případně EU v oprávněných případech rozhodne o doplnění zařízení pro nakládání
s odpady v souladu s novými zákonnými předpisy a cíli POH.
Odhad investičních nákladů je obtížný, ale s ohledem na stávající situaci v
systému nakládání s odpady, kde kraj má poměrně dobrou vybavenost je možno
předpokládat, že nedojde v průměru, pokud se týče ekologizace nebo vybudování
nových zařízení pro nakládání s odpady, k řádovým změnám ročních nákladů na
investice proti roku 2000 v Moravskoslezském kraji. Mohou se vyskytovat
v jednotlivých letech vyšší investiční náklady jako např. v případě ekologizace
spaloven VP-FM a VOP Nový Jičín pokud k nim dojde v souladu s požadavky
směrnice EU 76/2000 .
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Pravděpodobně vyšší náklady lze očekávat u původců odpadů, u kterých
budou investice zaměřeny na modernizace technologie s cílem snížení
produkce odpadů, produkce výrobků bez nebezpečných vlastností, zdravotně
nezávadných apod.
Sociální aspekty systému nakládání s odpady skupiny 1-19.
V kontextu diskutované problematiky není možné očekávat zásadní vliv
předpokládaných inovací v systému nakládání s odpady s ohledem na sociální
hledisko. Situace je poměrně stabilizovaná a nelze předpokládat realizaci investic,
které by přinesly z pohledu problematiky nezaměstnanosti v MS kraji významné
množství nových pracovních míst. Pohyb je možno očekávat okolo plus - minus 100
pracovních míst.
Významnější vliv na zaměstnanost lze předpokládat v případě realizace sanací
některých závažných ekologických zátěží na území MSK. Jejich realizace je závislá
na finančních možnostech státu v příštích letech a nelze předjímat, kdy realizace
proběhne.

5.4 Řízení realizace opatření k dosažení cílů
Číslo
kapitoly
závazné
části
3.1

Garant Termín
Řešená problematika

Opatření

plnění
cíle

Opatření k předcházení vzniku
odpadů, omezování jejich množství a
nebezpečných vlastností

3.2
Podíl recyklovaných a podíl
využívaných odpadů

a) – e)

KrÚ
trvale

Na úrovni státu Stát
a) –m)
KrÚ
Na úrovni kraje
KrÚ
a) – k)

2010
2012

3.3

Vytváření jednotné a přiměřené sítě
zařízení k nakládání s odpady

a) – f)

KrÚ

trvale

3.4

Ukládání odpadů na skládky

a) – e)

KrÚ

2010

3.5

Nebezpečné odpady

Na úrovni státu Stát
a) – f)
Na úrovni kraje
KrÚ
a) – i)

str.30

2010

3.6.1 Odpady s obsahem PCB

Na úrovni státu a) – d)

Stát

Na úrovni kraje a) – e)

2010
KrÚ

3.6.2 Odpadní oleje

a) – m)

KrÚ 2006
2012

3.6.3 Autovraky

a) – e)

KrÚ 2015

3.6.4 Odpady s obsahem azbestu

a) – b)

Stát trvale

3.6.5 Kaly z ČOV

a) – d)

KrÚ dle
výstupů
RP ČR

3.6.6 Baterie a akumulátory

a) – c)

KrÚ 2005
2012

3.7.1 Vyřazená elektrická a elektronická
zařízení

Na úrovni kraje a) – f)

3.7.2 Pneumatiky

Na úrovni kraje a) – c)

KrÚ 2006
KrÚ 2015

3.7.3 Odpady vzniklé následkem živelných a) – b)
pohrom

KrÚ dle
výstupů
KrÚ
RP ČR
KrÚ 2005

5.5 SEA
Strategické posuzování vlivu na životní prostředí SEA bude zpracována jako
samostatný dokument, který bude posuzovat komplexně POH MSK, energetickou
koncepci MSK a program snižování emisí a imisí .

5.6 Veřejné projednávání
5.6.1 Průběh veřejného projednání
1. Pro řízení procesu zpracování plánu odpadového hospodářství byl ustaven
řídící výbor ve kterém byli zástupci kraje (krajského úřadu, členové
zastupitelstva), zástupce 0VSS IX, MŽP ,zástupce zhotovitele a zástupce
společnosti EKO-KOM, a.s. Řídící výbor zasedal v průběhu zpracování POH
MSK celkem 7 krát ve dnech 7.11.2002, 11.12.2002, 27.1.2003, 1.4.2003,
30.7.2003, 24.9. 2003, 18.11.2003. Výstupy z jednání řídícího výboru byly
respektovány při zpracování POH MSK.
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2. V rámci zpracování POH MSK proběhlo několik seminářů, na kterých byli
zástupci obcí a veřejnost seznámeni s průběhem prací a výstupy POH MSK.
Základní principy a smysl POH MSK byly prezentovány na výjezdním
zasedání Moravskoslezského kraje pro starosty jednotlivých měst a obcí. Na
prezentaci byli pozváni vždy starostové obcí ležících na daném území. Kraj byl
rozdělen na několik logických územních celků pro které bylo POH
prezentováno.
Termíny a místa prezentací:
16.10. Nový Jičín
16.10. Opava
17.10. Bruntál
17. 10. Krnov
24. 10. Frýdlant nad Ostravicí
24. 10. Třinec
29. 10. Ostrava
29. 10. Vítkov

Zároveň s prezentací byl dán prostor pro dotazy a diskusi.
Navíc byl POH MSK prezentován 23. 10. 2003 odborným pracovníkům obcí
s rozšířenou působností. Prezentace probíhala na Ostravici.
3. V průběhu zpracování POH MSK proběhly v sídle krajského úřadu
v termínech 24.3.2003, 12.8.2003 a 10.11.2003 pracovní semináře
(prezentace) jejichž cílem bylo seznámit zastupitele MSK, zástupce obcí a
vybrané odborníky na odpadové hospodářství s obsahem dílčích dokumentů
POH MSK. Předmětem semináře byla i prezentace energetické koncepce
kraje a cílem těchto velkých prezentací bylo nejen seznámit veřejnost
s obsahem POH MSK, ale také příležitost pro zpracovatele i zástupce MSK a
KrÚ získat názor veřejnosti na prezentovanou část POH MSK
4. Důležitou součástí zpracování plánu bylo připomínkové řízení, které probíhalo
prostřednictvím webových stránek, kde byl návrh POH MSK
určený
k připomínkovému řízení zveřejněn. V připomínkovém řízení došla řada
připomínek od celkem šesti subjektů.
5. Protože plán odpadového hospodářství MSK v části průmyslové odpady se
bezprostředně dotýká problematiky odpadového hospodářství producentů
odpadů, jejichž plány budou navazovat na plán kraje proběhla v průběhu
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zpracování plánu řada jednání s těmi producenty, kteří produkují velké
množství odpadů, případně s těmi, kteří produkují odpady problematické a
nebezpečné odpady. Na druhé straně proběhla i jednání s provozovateli
významných zařízení pro nakládání s odpady. Některé podniky jsou
významnými producenty odpadů, ale současně odpady využívají.
Jednání proběhla s níže uvedenými podniky:
12.3.2003

ŽDB a.s. Bohumín závod recyklace

15.4.2003

Třinecké Železárny, a.s

28.4.2003

OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST a.s.

28.4.2004

ŽDB a.s.

6.5. 2003

SAFT-FERAK a.s. Pražmo, Raškovice

13.5.2003

SITA MORAVIA a.s.

14.5.2003

Bochemie s.r.o

20.5.2003

ISPAT NOVÁ HUŤ a.s

3.6.2003

Cement Hranice, akciová společnost

Kromě toho proběhla jednání s některými
prostřednictvím e-mailu, písemně, případně telefonicky.

významnými

producenty

5.6.2 Výsledky veřejného projednání
Pro účastníky připomínkového řízení byl vytvořen dostatečný časový prostor
(2 měsíce) k prostudování zveřejněného návrhu POH MSK v části průmyslové
odpady a podání připomínek. Připomínky k části průmyslové odpady podaly
následující subjekty:
 Agentura pro regionální rozvoj,
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
 OVSS IX, MŽP,
 OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST a.s.
Připomínky byly projednány s jejich autory a relevantní byly zapracovány do
POH MSK.
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