Plány odpadového
hospodářství obcí
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Ing. Bc. Barbora Tomčalová
Legislativní a právní sekce

POH obcí

• Obec, která produkuje ročně více než 10 t
NO nebo více než 1 000 t OO, zpracovává
v samostatné působnosti plán
odpadového hospodářství obce (obce s
velikostí nad cca 3,5 tis. obyvatel)
• do 12 měsíců od vyhlášení závazné části
plánu odpadového hospodářství kraje
nebo její změny.
• do 12 měsíců od dosažení produkce
odpadů nad stanovený limit.
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POH obce
• na dobu nejméně 5 let (úprava při každé zásadní
změně podmínek - nejpozději do 6 měsíců)

• návrh zasílán krajskému úřadu – soulad se
zákonem, závaznou částí POH kraje - do 3
měsíců
• závazná část POH obce je závazným
podkladem pro zpracovávání územně
plánovací dokumentace obce
• každoroční vyhodnocení plnění
• dobrovolné svazky obcí (na základě písemné
dohody) možnost zpracovat společný plán
odpadového hospodářství obce - nahrazení
jednotlivých POH
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POH obce – analytická část

• obsahuje vyhodnocení stavu odpadového
hospodářství obce, a to:
- posouzení druhů, množství a zdroje
vznikajících komunálních odpadů
- vyhodnocení stávajících obecních systémů
sběru a nakládání s komunálními odpady na
území obce minimálně pro směsný komunální odpad,
biologicky rozložitelné komunální odpady, papír, plasty,
sklo, kovy, obalové odpady, nebezpečné složky
komunálních odpadů, a jejich soulad se závaznou

částí plánu odpadového hospodářství kraje
- posouzení nezbytných změn a doplnění
obecního systému sběru a nakládání s
komunálními odpady.
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POH obce – závazná část

• obsahuje opatření pro předcházení vzniku
odpadů dle POH kraje a stanoví cíle a opatření
k jejich dosažení
• stanoví soustavu indikátorů k hodnocení
plnění cílů POH obce pro

-

nakládání s komunálními odpady

-

nebezpečné složky komunálních odpadů

-

nakládání s obalovými odpady

nakládání se stavebními odpady (pokud stanovila systém
nakládání se stavebním odpadem)

-

nakládání s výrobky s ukončenou životností (pokud obec

-

přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a
odstraňování KO

-

provozuje místo zpětného odběru)

snižování množství odpadů ukládaných na skládky

snižování podílu biologicky rozložitelné složky v SKO
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POH obce – směrná část
• Jejím obsahem jsou:

- návrhy na zlepšení obecního systému
nakládání s komunálními odpady

- kritéria hodnocení změn podmínek, na
jejichž základě byl POH obce zpracován

- návrhy konkrétních
technicko-organizačních opatření
umožňujících plnění cílů ze závazné části
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POH obce a SEA
• SEA povinná - ? nebo !

• Předmětem posuzování vlivů
koncepce na životní prostředí jsou

- koncepce, které stanoví rámec pro
budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 - … odpadového
hospodářství …
- koncepce, u nichž je dotčené území
pouze jedné obce, pokud se tak
stanoví ve zjišťovacím řízení.
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POH obce a SEA

• Vyjádření MŽP

- Pokud by daný POH obce pouze bez další
(věcné, územní aj.) specifikace přebíral cíle,
zásady a opatření z krajského POH, tzn.,
pokud by POH obce nic nového oproti
koncepci posouzené na krajské úrovni
neřešil a nedocházelo by oproti krajskému
POH ani k takové konkretizaci řešení, která
by
mohla
generovat
nové,
dosud
neposouzené vlivy, bylo by možné POH
obce vyjmout z věcné působnosti § 10a
odst. 1 a jeho posouzení v procesu SEA
nepožadovat. Jednalo by se totiž o duplicitní
posuzování téhož, které je jednoznačně
nežádoucím jevem.
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POH obce a SEA

• Vyjádření MŽP - pokračování
- Obdobný závěr lze dovodit též tehdy, pokud
by POH obce sice mělo zahrnovat konkrétní
na úrovni POH kraje dosud neposouzené
záměry, avšak jednalo by se pouze o již
v minulosti povolená zařízení pro nakládání
s odpady.
- Pokud totiž POH obce nepočítá s budoucím
povolováním nových záměrů v rozsahu
přílohy č. 1 k zákonu, pak v koncepci chybí
rámec pro budoucí povolování záměrů
a koncepce tak nenaplní § 10a zákona o
posuzování vlivů.
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POH obce a SEA - shrnutí

• POH obce či POH svazku
– obsahuje návrh zařízení naplňujícího rámec
přílohy č. 1, které není obsaženo v POH kraje –
koncepce by měla být posouzena (obec – dle
ZZŘ, svazek – celá)
– obsahuje návrh zařízení naplňujícího rámec
přílohy č. 1, které je obsaženo v POH kraje –
koncepce by nemusela být posuzována
– neobsahuje návrh zařízení naplňujícího rámec
přílohy č. 1 – koncepce by nemusela být
posuzována
• pozor na ovlivnění Natura 2000
• vždy dotaz na příslušný kraj!!!
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Děkuji za pozornost
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