
Zápis ze 4. jednání řídícího týmu
ustanoveného ze zástupců Olomouckého kraje 

jmenovaného k řešení Návrhu strategie nakládání 
s komunálními odpady na území Olomouckého kraje

Datum: 7.11.2012
Místo jednání: Hotel Flora, Salonek Chryzantéma, Krapkova 34, Olomouc,
Přítomni: Prezenční listina (viz příloha)

Jednání řídícího týmu k vytvoření Integrovaného systému nakládání s odpady 
v Olomouckém kraji zahájil náměstek Olomouckého kraje Ing. Pavel Horák, uvítal 
všechny přítomné a seznámil účastníky s programem jednání. Vzhledem ke 
končícímu volebnímu období shrnul dosavadní výsledky práce řídícího týmu a 
zároveň představil všem účastníkům jednání budoucí zástupce Olomouckého kraje, 
kteří se budou podílet na dalších pracích souvisejících s přípravou Integrovaného 
systému nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji.

Program jednání:
1. Prezentace návrhové části studie proveditelnosti „Integrovaný systém 

nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji včetně možnosti 
energetického využití zbytkových směsných komunálních odpadů“

2. Diskuze k návrhové části Studie proveditelnosti — připomínky
3. Závěr

1. V úvodu Ing. Pavel Horák sdělil informaci, že obě části studie proveditelnosti 
jsou zpracovány, nastínil další možný postup při jejím schvalování a uveřejňování.
Ing. Pavel Bartoš, jako zástupce zpracovatele studie proveditelnosti, oznámil několik 
důležitých informací souvisejících s aktuálním stavem odpadového hospodářství v 
ČR, jeho vývojem zejm. vzhledem ke stanovení výše poplatku za skládkování. Jako 
otázky, které mají zásadní vliv na stav a vývoj odpadového hospodářství na obcích 
a krajích označil

 nastavení reálné výše poplatku za skládkování (1000-2900 Kč/t ) + vyřešení
rozdělení příjmů získaných z poplatků za skládkování,

 stanovení termínu ukončení skládkování v letech 2023-2025,

 živnostenský odpad a jeho zapojení do obecních systémů,

 zapojení odpadového hospodářství do energetiky a využití odpadů jako paliva.

Ing. Radim Kovařík (FITE a.s.) a Ing. Petr Balner PhD. prezentovali pracovní verzi 
návrhové části studie proveditelnosti, která byla dne 2.11.2012 zaslána všem 
členům řídícího týmu k připomínkování. Obsahovou náplň prezentace tvořily -
předpoklady a východiska návrhové části, základní schéma studie, způsoby 
nakládání s komunálními odpady včetně vytříděných složek, návrh tvorby 
integrovaných systémů nakládání s odpady, stanovení kapacity ZEVO, návrh lokalit 
pro výstavbu ZEVO, kritéria pro výběr místa výstavby energetického zdroje, 
zhodnocení čtyř lokalit výstavby ZEVO (SWOT analýzy jednotlivých lokalit), logistika 
svozu odpadu a druh dopravy do ZEVO, ekonomické srovnání variant ZEVO dle 
kapacit, institucionální řešení hospodaření s odpady v rámci regionu, charakteristika 



jednotlivých typů svazků obcí, harmonogram vzniku svazku obcí, základní zajištění 
organizace OH v Olomouckém kraji a návrh harmonogramu výstavby ZEVO.

2. Ing. Pavel Horák následně otevřel diskuzi a sám navrhl podnět k doplnění -
doporučil schéma harmonogramu rozpracovat pouze obecné na jednotlivé roky, 
nikoli na konkrétní měsíce v roce. Zároveň vyzval všechny přítomné, aby své 
připomínky k návrhové části studie proveditelnosti zaslali příslušným pracovníkům 
krajského úřadu v termínu do pondělí 19.11.2012. Dále uvedl, že na základě 
obdržených připomínek bude dle jejich relevance studie dopracována. Na dalším 
jednání řídícího týmu bude projednán způsob zveřejnění studie a předložení 
zástupcům „ekologických“ neziskových organizací k případnému vyjádření před 
zveřejněním na internetovém portále.

Ing. Pavel Horák dále sdělil,

 nutnost ustanovení organizace resp. společnosti zajišťující ISNO, která se 
bude zabývat všemi dalšími kroky v rámci přípravy a realizace ISNO, která 
bude mít legitimní mandát, své orgány a strukturu k rozhodování o dalších 
věcech. Výběr lokality dle jeho sdělení bude mít v gesci tato organizace nikoli 
řídící tým. I tuto problematiku mohou členové řídícího týmu zahrnout do svých 
případných připomínek,

 je nutné do strategie dalšího vývoje ISNO v Olomouckém kraji zahrnout i 
možnost zapojení Zlínského kraje, neboť strategie OH Zlínského kraje 
obsahuje možnost využití ZEVO na území Olomouckého kraje,

 poznámku adresovanou zpracovatelům návrhové studie proveditelnosti, aby 
byla doplněna do posuzování výběru lokality ZEVO i hlediska související s 
mírou prosaditelnosti lokality resp. míra realizovatelnosti v daném území.

Připomínky jednotlivých členů řídícího týmu vznesené v rámci diskuze:

Mgr. Josef Kulíšek (Statutární město Přerov):

 apeloval na rychlé nastartování procesu tvorby ISNO a s tím spojenou 
realizace ZEVO,

 studie by měla byt podkladem pro politiky zejm. pro vyjednávání, s 
nespokojenci záměru, studie není ve všech bodech konkrétní, zejm. kapitola 
environment lokality, je třeba mít dokument s argumenty, o který se můžeme 
skutečně opřít,

 lokality výstavby nejsou rovnoměrně rozvedené, nejvíce informací je uvedeno 
u Přerova, alespoň jednu lokalitu „Mohelnice" dopracovat na stejnou úroveň 
informací,

 upozornil na nesrovnalost u kapacit (100-200 kt), vede ke spekulacím a 
různým možným výpočtům a výsledkům, je třeba ujednotit,

 absentuje seznam bodovaných kritérií pro výběr lokality, které by se 
porovnaly,

 doplnit návratnost záměru, variantně s dotací nebo bez dotace, podíl investice 
obcí, napojení CZT vyčíslit pro jednotlivé lokality (alespoň pro dvě lokality),

 v kompenzacích pro občany není uvedeno
o stabilizace ceny tepla pro občany,



o náhradní výstavba zeleně,
o cena svozu odpadu,

 referendum může být i silnou stránkou, nikoli slabou jak uvádí studie, 
pochyboval o 50-ti procentní účasti občanů, v dalším procesu schvalování 
(EIA, územní řízení) může být výsledek referenda užitečný.

Ing. Aleš Miketa (Město Mohelnice):

 studie má poskytnout zevrubné informace, a každý by si měl získat informace 
sám, zda ZEVO ve své lokalitě chce nebo ne. Obhájit umístění ZEVA je na 
individuálním rozhodnutí každého města, které nese odpovědnost. (např. ceny 
napojení CZT a doprava v dané lokalitě),

 studii proveditelnosti je nutno zveřejnit až se na ni shodneme všichni.

Ing. Miloslav Přikryl (Město Lipnik):

 chybí rámcový dokument ČR, o který bychom se mohli opřít (kolik ZEVO 
republika potřebuje atd.),

 starostové nejsou odborníci, pro účely obhajoby před občany by studie měla 
byt dopracována o detailní informace pro jednotlivé varianty lokalit,

 je třeba podpořit komunikační strategii, do které by se zapojily všechny obce.

Ing. Miroslav Petřík (TS Olomouc):

 navrhl, aby se realizovalo srovnání lokalit modelového případu (např. ZEVO 
s kapacitou 200kt) do jedné souhrnné tabulky dle konkrétních kritérií, 
nepreferovat jednu lokalitu, jenom proto, že o ní máme nejvíc informací,

 jakým způsobem a s jakým ekonomickým podílem se budou podílet jednotlivé 
obce na realizaci záměru.


Ing. Lucie Michalová (Město Zábřeh):

 - v harmonogramu výstavby ZEVO chybí bod — termíny pro vznik ISNO a 
jeho prodiskutování v orgánech města, zejména z důvodu zpětné odezvy 
opozičních stran vůči záměru. V případě zapojení města do jakéhokoliv 
svazku bude potřeba projednání v zastupitelstvu, tak aby bylo možno podpořit 
jeho členství,

 - otázka v jaké fázi se budou zapojovat menší obce, kdy budou informování 
starostové těchto obcí, tak aby mohli i oni předložit tyto skutečnosti 
zastupitelstvu,

 - zda by nebylo vhodné do studie proveditelnosti zařadit nějaké srovnání s 
jinými státy (např. 11/1BÚ v Německu, Skandinávie, popř. srovnání se 
zeměmi EU).

Ing. Petr Balner PhD.

Studie má dvě hlavní myšlenky, které mají být řešeny:
a) nutné vytvořit seskupení obcí, které je schopno garantovat pro budoucího 
odběratele množství odpadů,
b) třeba vytvořit podmínky pro vytvoření koncového zařízení, které by 
v Olomouckém kraji vzniklo.



3. Závěr:
- studie proveditelnosti byla řídícím týmem přijata a členové řídícího týmu byly 
vyzváni k zaslání případných připomínek k materiálu nejpozději do 19.11.2012, a to 
pracovníkům Krajského úřadu Olomouckého kraje, OŽPZ, na e-mailovou adresu 
z.ochmanova@kr-olomoucky.cz nebo p.brezina@kr-olomoucky.cz. Připomínky 
zaslané po tomto termínu nebude možné do návrhové části studie proveditelnosti 
zapracovat.

Příloha: prezenční listina








