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Středočeský kraj
Počet obcí
Počet obyvatel
Rozloha

1 145
1 279 345
11 tis. km2

Plnění cílů POH Středočeského kraje v minulosti
•
•

Již v roce 2011 Krajský POH stanovoval v závazné části plnění 16
strategických cílů
12 se daří plnit bez výhrad, 1 nebyl hodnocen, 1 s výhradami a 2
cíle se nedaří plnit vůbec

Problematické cíle
A.
B.
C.
D.
E.

Snížení hmotnostního podílu BRKO uložených na skládky na území
kraje.
Úplné odstranění nebo dekontaminace zařízení s obsahem PCB
Využití kalů z ČOV vzhledem k celkové produkci těchto kalů na
území kraje.
Snížení podílu nebezpečných odpadů ze zdravotnictví na celkovém
množství těchto odpadů – ?
Zvýšení podílu materiálového využití komunálních odpadů na území
kraje?

•

Neplnění POH Středočeského kraje a očekávaná změna
legislativy vedlo k hledání řešení, které by bylo
ekonomicky přijatelné a bylo by výhodné pro všechny
obce Sk tak, aby nedošlo k nadměrnému finančnímu
zatížení obyvatel

•

Jakým způsobem bude zajištěno nakládání s KO v obci,
je pouze na obci

•

SK již v roce 2011 zadal zpracování Studie
Technickoekonomická analýza integrovaného systému
nakládání s komunálními odpady ve Středočeském
kraji“ (dále jen technickoekonomická analýza ISNO)

Technickoekonomická analýza integrovaného systému nakládání
s komunálními a dalšími odpady ve Středočeském kraji rok 2012

NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ pro SKO
• technologický koncept přímého energetického
využívání odpadů na území kraje
• preference varianty jedné velkokapacitní
jednotky v lokalitě stávajícího energetického
hnědouhelného zdroje Mělník.

• Společné Memorandum o spolupráci a společném
postupu při přípravě Integrovaného systému nakládání
s odpady ve Středočeském kraji – 25 měst s krajem
• Řídící výbor ISNO – zástupci kraje, měst, poradci
• studie PŘEKLÁDACÍ STANICE rok 2014
• Pracovní skupina SK (2014)
• PŘEKLÁDACÍ STANICE ODPADŮ VE STŘEDOČESKÉM
KRAJI - AKTUALIZACE 2016

Hlavní cíle
•
•
•
•
•
•

Důsledná podpora odděleného sběru a recyklace využitelných
komunálních odpadů a podobných odpadů původců
Zajištění nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
rostlinného původu zejména na úrovni obcí a to od sběru až po
konečné využití odpadů/výstupních produktů ze zařízení.
Zajištění energetického využití směsných komunálních odpadů
(s obsahem BRKO) z obcí a jim podobných odpadů od
ostatních původců
Zásadní omezení skládkování odpadů – NOVELA ZÁKONA O
ODPADECH – ZÁKAZ SKLÁDKOVÁNÍ SKO od r. 2024
Podpora vytváření regionálních integrovaných systémů
nakládání s odpady z obcí jako kolektivních řešení, které zajistí
stabilní a dlouhodobě udržitelné komunální odpadové
hospodářství.

Role Středočeského kraje při koordinaci plnění POH
•
•
•

•
•

Koordinace prací pro přípravu a realizaci RESNO
Odborná pomoc obcím při přípravě konceptu RESNO v rámci kraje
Definice RESNO (ve spolupráci s obcemi), zakotvení RESNO do nového POH
kraje jako systém nakládání s odpady nutný k dosažení základních cílů v oblasti
recyklace a využití KO. V rámci RESNO a POH definovat síť zařízení
Kontrolní činnost v OH, výkon státní správy a řízení OH v rámci svojí
samosprávné činnosti
Veřejná podpora projektů na využití odpadů v RESNO včetně budoucí
administrace využití části výnosu skládkovacího poplatku
–
–
–
–
–

Realizační projekt na konkrétní řešení sběru a přepravy odpadů ve vazbě na ZEVO
Vypracovat a zajistit podklady pro vznik dobrovolných svazků obcí a akciové
společnosti, především legislativní požadavky a to ve spolupráci s právníky.
Technická a legislativní podpora při vzniku svazků
Podpora při zahájení jednání s potenciálním investorem ZEVO na území Kraje
Technická a legislativní podpora při případném založení obchodní společnosti obcemi
nebo svazky obcí

