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Sdělení k „Plánu odpadového hospodářství města Česká Skalice“
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“) obdržel dne 06.10.2016 od Města Česká Skalice Návrh Plánu odpadového
hospodářství města Česká Skalice (dále jen „POH ČS“) a žádost o vyjádření k němu dle ust.
§ 44 zákona č. 185/2001, Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Dokument zpracoval Ing. Pavel Novák,
Matěchova 20, 140 00 Praha 4, v srpnu 2016. Návrh POH ČS byl předložen krajskému úřadu
k připomínkování ve stanovené lhůtě dle ust. § 44 odst. 9 zákona o odpadech.
Krajský úřad dále konstatuje , že dne 10.11.2016 obdržel datovou zprávou žádost o vyjádření
k nově zpracovanému POH ČS (pozn. oproti návrhu ze dne 6.10.2016), který byl přílohou
datové zprávy.
Krajský úřad jako příslušný úřad podle ust. § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), uvádí
k předloženému POH ČS následující:
Plán odpadového hospodářství měst nebo obcí je koncepcí pořizovanou orgánem veřejné
správy v oblasti odpadového hospodářství a podléhá posuzování podle zákona, jestliže je
dotčené území tvořeno územním obvodem pouze jedné obce, a pokud se tak stanoví
ve zjišťovacím řízení podle § 10d zákona EIA. Předmětem posuzování vlivů plánu
odpadového hospodářství na životní prostředí jsou ty plány, které stanoví rámec pro budoucí
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona EIA.
Plán odpadového hospodářství města Česká Skalice, který byl předložen krajskému úřadu,
netvoří rámec pro povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona EIA, nevyžaduje tudíž
ani provedení zjišťovacího řízení. V závazné části POH ČS je v rámci cíle: a) nakládání
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s komunálními odpady, směsným komunálním odpadem a biologicky rozložitelnými
komunálními odpady“ uvedeno následující: „Zajištění zejména energetického využití SKO
(po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky
rozložitelných odpadů)“. Toto opatření je dále specifikováno ve směrné části POH ČS, kde je
navržen příslušný cíl „32. Dlouhodobé plánování v OH POH obce“ a jeho Technický popis
„Průběžná práce s POH města; respektování POH ve strategických dokumentech města
(územní plán, strategie rozvoje atp.); vyžádat od oprávněné osoby (servisní firmy pro OH
města) návrh postupu zajištění odklonu SKO od skládkování do r. 2023 a zajištění využití
stavebních odpadů; zároveň uvážit možnost využití mezi obecní spolupráce v rámci kraje při
zajištění společného řešení. Posoudit a zvolit vhodný postup přípravy na ukončení
skládkování SKO v r. 2023 a připravit smluvní realizaci tohoto postupu. V další fázi uplatnit
smluvní plnění odklonu SKO od skládky dle optimálního harmonogramu, který vyplyne
z novely zákona o odpadech.“
S ohledem na výše uvedené koncepce nespadá pod působnost zákona EIA.
Krajský úřad jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství
dle ust. § 78 odst. 2 písm. s) zákona o odpadech nemá v souladu s ust. § 44 odst. 4
k předloženému dokladu připomínky.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí odd. EIATO
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