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Prohlášení ke koncepci Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje
(netechnické shrnutí)

Uvedené Prohlášení zahrnuje aspekty posouzení vlivů Plánu odpadového hospodářství
Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dále požadavky Směrnice
Evropského parlamentu a Rady č. 2001/42/EC, tzv. SEA Directive, a požadavky Protokolu o
strategickém posuzování vlivu na životní prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní
prostředí přesahujících hranice států (Espoo úmluva).
Prohlášení reflektuje konečné znění strategie po zapracování veškerých akceptovaných
připomínek.
Obecná charakteristika koncepce
Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 – 2025 stanovuje v souladu s principy
udržitelného rozvoje cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady ve správním území
Libereckého kraje.
Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 – 2025 se vztahuje na nakládání
se všemi odpady s výjimkou odpadů vyjmenovaných v § 2 odst. 1 písmena a) až i) zákona
o odpadech.
Závazná část Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 – 2025 je závazným
podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti
odpadového hospodářství.
Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 – 2025 je nástrojem pro řízení
a realizaci dlouhodobé strategie rozvoje odpadového hospodářství. POH LK je zpracován
na dobu 10 let tj. v délce implementační periody 2016 až 2025 a bude změněn bezprostředně
po každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován (např. nová právní úprava
v oblasti nakládání s odpady, která bude zásadně ovlivňovat strategii odpadového hospodářství
včetně stanovení nových cílů nebo redefinice stávajících cílů, opatření a zásad).

Průběh procesu SEA
Procedura strategického posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí probíhá
v dikci Ministerstva životního prostředí České republiky, jež je příslušným úřadem
pro vyhodnocení vlivů koncepce Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 - 2025
na životní prostředí. Zapojení dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných
celků, veřejnosti, nevládních organizací a zájmových skupin probíhá v souladu s obligatorními
kroky, definovanými zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění.
• Oznámení koncepce ve smyslu § 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění, bylo příslušným úřadem zveřejněno 14. 05. 2015. Oznámení
bylo v souladu s požadavkem § 10c odstavce 2 citovaného zákona příslušným úřadem
zasláno dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k jejich

vyjádření. Možnost zaslání písemného vyjádření měla samozřejmě i veřejnost, nevládní
organizace a zájmové skupiny.
• Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 20. 05. 2015 zveřejněním informace o oznámení
koncepce. Oznámení bylo rovněž zveřejněno v rámci Informačního systému SEA.
Ministerstvo životního prostředí odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, oddělení SEA, obdrželo v zákonné lhůtě celkem 14 písemných vyjádření
od různých subjektů. Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity
jako podklad pro vydání závěru zjišťovacího řízení.
• Závěr zjišťovacího řízení byl Ministerstvem životního prostředí, odborem posuzování vlivů
na životní prostředí a integrované prevence, oddělení SEA vydán dne 19. 06. 2015
a zveřejněn v rámci Informačního systému SEA byl 22. 6. 2015
• Dne 26. 08. 2015 byl Ministerstvu životního prostředí ČR, jako příslušnému úřadu předložen
návrh koncepce Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 - 2025 včetně
Vyhodnocení ve smyslu § 10f zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění.
Realizace posouzení vlivů provádění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 –
2025 na životní prostředí byla provedena v plném souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném zněni. V rámci posouzení byl metodicky
využit podklad Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (MŽP, edice Planeta
7/2004). Dále byl jako určující dokument použit Závěr zjišťovacího řízení, který do detailu
určuje obsah a rozsah vyhodnocení.
Z hlediska posouzení se SEA tým pohyboval na dvou úrovních míry podrobnosti. Pro obecnou
úroveň hodnocení byl zkoumán soulad navrhovaných cílů, zásad a opatření s referenčními cíli
ochrany životního prostředí. Druhou úrovní bylo provedení posouzení vlivu provádění dané
koncepce na jednotlivé složky životního prostředí. Konkrétně byly zvažovány možné vlivy na:













vlivy na ovzduší;
vlivy na klima;
vlivy na vodu;
vlivy na horninové prostředí a půdu;
vlivy na flóru, faunu a ekosystémy;
vlivy na lesy a zemědělské kultury;
vlivy na krajinu včetně synergických a kumulativních vlivů;
vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo;
vlivy na historické a kulturní hodnoty;
vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu;
vlivy na funkční využití území;
využívání energetických a surovinových zdrojů.

Na základě vyjádření orgánů ochrany přírody a krajiny v rámci oznámení koncepce dospěl
příslušný úřad k závěru, že provádění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016
– 2025 nemůže mít významný negativní vliv na celistvost a integritu lokalit soustavy Natura
2000 (viz Závěr zjišťovacího řízení ze dne 19. června 2015) tudíž toto vyhodnocení není součástí
SEA vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 – 2025.
V souladu s požadavky legislativy, respektive Závěry zjišťovacího řízení bylo rovněž provedeno
vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví (MUDr. Magdalena Zimová, CSc.).
Hodnocení SEA Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 - 2025 vycházelo
především z podkladových materiálů obsažených v samotném koncepčním dokumentu
společně se souvisejícími materiály, které byly poskytnuty předkladatelem POH LK 2016 - 2025.
Tyto dokumenty byly obohaceny o vlastní analýzy a dílčí expertízy zpracované SEA
posuzovatelem.

Způsob zahrnutí doporučení procedury SEA do plánu
Klíčovou metodou pro zahrnutí doporučení procedury SEA do Plánu odpadového hospodářství
Libereckého kraje byla úzká spolupráce pracovního týmu SEA s předkladatelem koncepce.
Doporučení SEA týmu k pracovním verzím Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje
tak mohla být postupně zapracovávána do plánu. Analogicky byla do plánu zapracovávána
i doporučení, vyplývající z procesu projednávání s veřejností, ať už prostřednictvím
formalizovaných kroků (využití Závěru zjišťovacího řízení) nebo průběžným respektováním
doporučení týmu SEA.
Vypořádání podmínek Stanoviska SEA MŽP, které zajišťují minimalizaci negativních vlivů
provádění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje na životní prostředí a veřejné
zdraví, je následující:
Stanovisko MŽP
Část A. Podmínky souhlasného stanoviska MŽP
Při realizaci koncepce, tj. při přípravě a
realizaci jednotlivých projektů a aktivit, jež
budou naplňovat navrhované cíle, zásady a
opatření předmětné koncepce, respektovat a
dodržovat opatření pro předcházení, snížení
nebo kompenzaci potenciálních negativních
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
uvedená v kapitole 7 vyhodnocení SEA.
Při realizaci koncepce, tj. při přípravě a
realizaci jednotlivých projektů a aktivit, jež
budou naplňovat navrhované cíle, zásady a
opatření předmětné koncepce, uplatňovat

Zohlednění podmínek vyplývajících ze
stanoviska MŽP v POH Libereckého kraje

Bude zohledněno krajským úřadem při
výkonu státní správy.

Bude zohledněno při hodnocení projektů
např. do OPŽP, případně v rámci hodnotících
kritérií pro potenciální vlastní dotační
programy kraje.

kritéria pro výběr projektů dle kapitoly 11
vyhodnocení SEA.
V rámci zásady hierarchie nakládání s odpady,
kategorie jiné využití odpadů, předřadit
kompostování a anaerobní rozklad před
energetické využití těch odpadů, u kterých to z
hlediska především environmentálních a
zdravotních rizik je možné.
Při realizaci nových projektů předcházet
znečištění ovzduší vhodnou lokalizací mimo
hustě osídlené lokality a následně realizovat
vhodná opatření pro ochranu před
znečištěním ovzduší a působením hluku (např.
protihlukové
stěny,
pásy
zeleně,
technickoorganizační opatření apod.)
V rámci nových projektů usilovat o snižování
emisí všech znečišťujících látek s důrazem na
tuhé znečišťující látky v dané lokalitě.
Nepřekračovat hygienické limitní hodnoty,
sledovat emisní a imisní zatížení. Před realizací
aktivit zajistit odpovídající ochranu veřejného
zdraví, v odůvodněných případech zpracovat
vyhodnocení
zdravotních
rizik
včetně
rozptylové a hlukové studie.
Před realizací konkrétních záměrů v oblasti
nakládání s čistírenskými kaly, směsnými
komunálními odpady (SKO) a vedlejšími
živočišnými
produkty
i
biologicky
rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven je
nutné zpracovat program či programy
nakládání s těmito komoditami odpadů.
Nezbytnou součástí programů musí být i
analýza zdravotních rizik pracovního prostředí.
V rámci realizace nových zařízení pro
nakládání s odpady nepovolovat lokalizaci
v záplavových územích a v případě již
povolených zařízení pro nakládání s odpady
umístěných v zátopových územích povolovat
pouze činnosti v souladu s vodním zákonem. V
případě, že již provozovaná zařízení umístěná
v zátopovém území nemají zpracovaný
individuální povodňový plán vlastníka
nemovitosti, je nutné jej nechat zpracovat.
Technická opatření (stavby) primárně

Bude zohledněno krajským úřadem při
výkonu státní správy.

Bude zohledněno krajským úřadem při
výkonu státní správy.

Bude zohledněno při výkonu státní správy
krajským úřadem a orgány ochrany veřejného
zdraví.

Bude zohledněno při výkonu státní správy
krajským úřadem a orgány ochrany veřejného
zdraví

Bude zohledněno krajským úřadem při
výkonu státní správy.

Bude zohledněno krajským úřadem při

neumisťovat do zvláště chráněných území
(dále jen „ZCHÚ“). Při realizaci konkrétních
opatření, projektů či aktivit navrhovaných v
rámci POH LBK respektovat ochranu ZCHÚ,
lokalit soustavy NATURA 2000, lokalit výskytu
zvláště chráněných druhů a zároveň obecnou
ochranu přírody a krajiny v souladu se
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Nové záměry lokalizovat v souladu s územně
plánovací dokumentací, v případě nutnosti
umístění na zemědělskou půdu preferovat
půdu v nižších třídách ochrany.
Při realizaci aktivit respektovat ochranu
podzemních a povrchových vodních zdrojů.
Zařízení pro nakládání s odpady umísťovat tak,
aby jejich lokalizací či provozem nedošlo k
ovlivnění režimu a kvality podzemních a
povrchových vod a nedošlo ke snížení retenční
schopnosti území.
Při realizaci aktivit minimalizovat zábor a
zásah do pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL), především do lesů zvláštního
určení a lesů ochranných.
Při přípravě a realizaci projektů přednostně
volit technologie a techniky, jež jsou pro
jednotlivá odvětví definována v BREF
dokumentech a na úrovni nejlepších
dostupných technik (BAT) dle zákona č.
76/2002 Sb., o integrované prevenci a
omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování, ve znění pozdějších
předpisů.
Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a
rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a
veřejné zdraví dle § 10h zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Sledovat vývoj kvality životního prostředí na
území Libereckého kraje na základě
monitorovacích indikátorů uvedených kapitole
9 vyhodnocení SEA. V pravidelných intervalech
vyhodnocovat vliv implementace POH LBK
včetně vlivů na životní prostředí se
zveřejňováním souhrnné zprávy. V případě

výkonu státní správy.

Bude zohledněno krajským úřadem při
výkonu státní správy.

Bude zohledněno krajským úřadem při
výkonu státní správy.

Bude zohledněno krajským úřadem při
výkonu státní správy.

Bude zohledněno krajským úřadem při
výkonu státní správy.

Bude zohledněno Libereckým krajem při
v rámci samostatné působnosti.

zjištění významných negativních vlivů na
životní prostředí provádět průběžnou
aktualizaci této koncepce a dodržovat další
povinnosti vyplývající z výše uvedeného
ustanovení.
Předkladatel koncepce zveřejní na svých Bude
provedeno
internetových stránkách vypořádání veškerých Libereckého kraje.
došlých vyjádření a připomínek, a to jak k
návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení a
zveřejní schválenou koncepci. Dále zpracuje
odůvodnění podle ustanovení § 10g odst. 4
věty druhé zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí.

Krajským

úřadem

Výsledky mezistátních konzultací
Mezistátní posouzení vlivu nebylo uplatňováno.

Variantní návrhy Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje
V rámci procesu zpracování Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje probíhala
průběžná interakce mezi zpracovateli POH LK a SEA POH LK. Výsledkem je optimalizovaná
výsledná monovariantní podoba předložené koncepce.

Opatření přijatá v souvislosti s monitoringem potenciálních vlivů koncepce na
životní prostředí
Monitoring potenciálních vlivů Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje na životní
prostředí je prováděn prostřednictvím sady environmentálních indikátorů, které vycházejí jak z
SEA Vyhodnocení, tak vlastního návrhu koncepce.
Pro sledování vlivů provádění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 - 2025
na životní prostředí navrhl zpracovatel SEA vyhodnocení sadu environmentálních indikátorů,
které budou postihovat všechna relevantní témata z oblasti odpadového hospodářství
v kontextu klíčových témat životní prostředí řešených ve vyhodnocení.
Navržený soubor environmentálních indikátorů by měl sloužit jako rámcový pro celkový systém
monitorování při užití jak indikátorů cílů, tak indikátorů popisných.
Indikátory cílů
Slouží k průběžnému (dvouletému) vyhodnocování plnění strategických, hlavních a dílčích cílů
stanovených v Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 - 2025.
Popisné indikátory
Slouží k průběžné (roční) informaci o stavu a vývoji základních ukazatelů odpadového
hospodářství a jeho vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.

Indikátory cílů Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 - 2025
Druh
indikátoru

Kategorie*

Název

Národní/ krajská

Podíl obcí, které zajišťují
oddělený čtyřsložkový sběr
(sklo, papír, plast, kovy)
komunálních odpadů.

Kontrola plnění cíle rozvoje
tříděného sběru papíru, plastů,
skla a kovů v komunálních
odpadech.

Indikátor vyjádřen v (%
počtu obcí) a v (%
obyvatel).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců - obcí podle nových právních
předpisů v oblasti odpadového hospodářství.
Zjišťování stavu v obcích bez ohlašovací
povinnosti na území kraje.

Národní/ krajská

Míra recyklace papíru,
plastu, skla, kovů
obsažených v komunálních
odpadech.

Kontrola plnění cíle na zajištění
přípravy k opětovnému použití
či recyklaci 50 % papíru, plastu,
skla, kovů pocházejících z
domácností a případně odpady
jiného původu, pokud jsou tyto
toky odpadů podobné odpadům
z domácností.

Indikátor vyjádřen v
(%).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady
(případně statistický dopočet neohlašovaných
odpadů). Hlášení původců - obcí podle nových
právních předpisů v oblasti odpadového
hospodářství. Analýzy skladby komunálních
odpadů z obcí dle přijaté metodiky pro
stanovení výskytu recyklovatelných složek KO
z obcí (bude stanovena lx za tři roky).

Národní/ krajská

Množství BRKO ukládaných
na skládky odpadů.

Kontrola plnění cíle postupného
omezování množství BRKO
ukládaného na skládky odpadů
(pro porovnání s odpady
vzniklými v roce 1995).

Vztaženo k množství
BRKO z obcí. (přepočet
přes koeficienty podílu
BRO v KO) Indikátor
vyjádřen v (t/rok) a
(kg/obyv./rok).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců - obcí a provozovatelů zařízení
podle nových právních předpisů. Podíl BRKO
v odpadu bude stanoven lx za tři roky na
základě přijaté metodiky analýz odpadů.

Národní/ krajská

Podíl BRKO ukládaných na
skládky vzhledem ke
srovnávací základně roku
1995

Kontrola plnění cíle snížit podíl
množství BRKO ukládaných na
skládky do roku 2020
v porovnání s BRKO vzniklými v
roce 1995.

Vztaženo k množství
BRKO z obcí. Indikátor
vyjádřen
v (%).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců - obcí a provozovatelů zařízení
podle nových právních předpisů. Podíl BRKO
v odpadu bude stanoven lx za tři roky na
základě přijaté metodiky analýz odpadů.

Cíle POH

Cíle POH

Účel

Vyjádření indikátoru

Zdroj dat

Druh
indikátoru

Cíle POH

Kategorie*

Název

Účel

Vyjádření indikátoru

Zdroj dat

Národní/ krajská

Míra využití a
materiálového využití
stavebních a demoličních
odpadů.

Kontrola plnění cíle zvýšení
Indikátor vyjádřen
recyklace a materiálového využití v (%).
stavebních a demoličních
odpadů na úroveň 70 % do roku
2020.

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení provozovatelů zařízení podle nových
právních předpisů.

Národní

Míra využití a recyklace
obalových odpadů.

Kontrola plnění cílů pro recyklaci
a využití obalů podle zákona o
obalech a POH ČR.

Indikátor vyjádřen
v (%).

Evidence podle zákona o obalech (výkaz EKOKOM a.s.), hlášení o rozsahu a způsobu vedení
evidence obalů a ohlašování údajů z této
evidence - prováděcí předpis k zákonu o
obalech.

Národní

Míra využití a recyklace
spotřebitelských obalových
odpadů.

Kontrola plnění cílů pro recyklaci
a využití obalů podle zákona o
obalech a POH ČR.

Indikátor vyjádřen
v (%).

Evidence podle zákona o obalech (výkaz EKOKOM a.s.), hlášení o rozsahu a způsobu vedení
evidence obalů a ohlašování údajů z této
evidence - prováděcí předpis k zákonu o
obalech.

Národní

Elektrozařízení
Míra úrovně tříděného
sběru odpadních
elektrických a
elektronických zařízení
(OEEZ).

Kontrola plnění cílů pro
minimální požadovanou úroveň
tříděného sběru OEEZ.

Indikátor vyjádřen
v (kg/obyv./rok)
a v(%).

Roční zprávy o plnění povinností zpětného
odběru a odděleného sběru OEEZ. ISOH.
Evidence a hlášení dle nových právních
předpisů.

Národní

Elektrozařízení
Míra využití, recyklace a
přípravy k opětovnému
použití elektroodpadu.

Kontrola plnění cílů pro
minimální úroveň recyklace a
využití elektroodpadu.

Indikátor vyjádřen
v (%).

Roční zprávy o plnění povinností zpětného
odběru a odděleného sběru OEEZ. ISOH.
Evidence a hlášení dle nových právních
předpisů.

Druh
indikátoru

Cíle POH

Kategorie*

Název

Účel

Vyjádření indikátoru

Zdroj dat

Národní

Baterie a akumulátory
Úroveň tříděného sběru
odpadních přenosných
baterií a akumulátorů.

Kontrola plnění cílů pro
minimální požadovanou úroveň
tříděného sběru odpadních
přenosných baterií a
akumulátorů.

Indikátor vyjádřen
v (%).

Roční zprávy o plnění povinností zpětného
odběru a odděleného sběru odpadních baterií
a akumulátorů. ISOH. Evidence a hlášení dle
nových právních předpisů.

Národní

Baterie a akumulátory
Recyklační účinnost
procesů recyklace
odpadních baterií a
akumulátorů.

Kontrola plnění cíle recyklační
účinnosti procesů recyklace
odpadních baterií a
akumulátorů pro jednotlivé
druhy baterií a akumulátorů
(olověné, nikl- kadmiové
akumulátory, ostatní baterie a
akumulátory).

Indikátor vyjádřen
v (%).

Roční zprávy o plnění povinností zpětného
odběru a odděleného sběru baterií a
akumulátorů. ISOH. Evidence a hlášení dle
nových právních předpisů.

Národní

Vozidla s ukončenou
životností (Autovraky)
Míra využití, recyklace a
opětovného použití při
zpracování vozidel
s ukončenou životností
(autovraků).

Kontrola plnění cíle pro míru
využití, recyklace a opětovného
použití vozidel s ukončenou
životností (autovraků).

Indikátor vyjádřen
v (%).

Roční zprávy výrobců a akreditovaných
zástupců vybraných vozidel o dosažení cílů
stanovených v zákoně. ISOH. Evidence a hlášení
dle nových právních předpisů.

Národní

Pneumatiky
Úroveň tříděného sběru
odpadních pneumatik.

Kontrola plnění cíle pro
minimální úroveň tříděného
sběru pneumatik.

Indikátor vyjádřen
v (%).

ISOH. Evidence a hlášení dle nových právních
předpisů.

Národní

Pneumatiky
Míra využití, recyklace a
opětovného použití při
zpracování odpadních
pneumatik.

Kontrola plnění cíle pro míru
využití, recyklace a opětovného
použití odpadních pneumatik.

Indikátor vyjádřen
v (%).

ISOH. Evidence a hlášení dle nových právních
předpisů.

Indikátory popisné Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 – 2025
Národní/ krajská

Produkce odpadů (celková,
ostatní odpady,
nebezpečné odpady,
komunální odpady,
komunální odpady z obcí)

Sledování vývoje množství
produkce odpadů dle
jednotlivých skupin (ostatní,
nebezpečné, komunální a
komunální z obcí).

Indikátor vyjádřen
v (t/rok)
a v (kg/obyv./rok).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců a oprávněných osob podle
nových právních předpisů v oblasti
odpadového hospodářství.

Národní/ krajská

Produkce SKO

Sledování produkce směsného
komunálního odpadu na území
ČR a příslušného kraje.

Indikátor vyjádřen
v (t/rok)
a v (kg/obyv./rok).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců podle nových právních
předpisů v oblasti odpadového hospodářství.

Národní/ krajská

Produkce
(výtěžnost) odděleného
sběru komunálních
odpadů (4 složkový sběr)
původem z obcí

Sledování výtěžnosti (produkce)
odděleného sběru komunálních
odpadů jednotlivých složek
(sklo, papír, plast, kovy)
původem z obcí na území ČR a
příslušného kraje.

Indikátor vyjádřen
v (t/rok).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady,
Nové hlášení původců-obcí podle nových
právních norem v oblasti odpadového
hospodářství. Pro upřesnění množství může být
proveden statistický dopočet produkce u obcí,
které nesplní ohlašovací limit.

Národní/ krajská

Úprava odpadů

Sledování vývoje množství a
podílu upravovaných odpadů dle
jednotlivých skupin (ostatní,
nebezpečné, komunální) a
vybraných druhů odpadů
(například směsný komunální
odpad, objemný odpad).

Indikátor vyjádřen
v (t/rok, %).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců a oprávněných osob podle
nových právních předpisů v oblasti
odpadového hospodářství.

Národní/ krajská

Využití odpadů

Sledování vývoje množství a
podílu využitých odpadů dle
jednotlivých skupin (ostatní,
nebezpečné, komunální) a
vybraných druhů odpadů
(například směsný komunální
odpad, objemný odpad).

Indikátor vyjádřen
v (t/rok, %).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců a oprávněných osob podle
nových právních předpisů v oblasti
odpadového hospodářství.

Popisné

Popisné

Národní/ krajská

Materiálové využití
odpadů

Sledování vývoje množství a
Indikátor vyjádřen
podílu materiálově využitých
v (t/rok, %).
odpadů dle jednotlivých skupin
(ostatní, nebezpečné, komunální)
a vybraných druhů odpadů.

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců a oprávněných osob podle
nových právních předpisů v oblasti
odpadového hospodářství.

Národní/ krajská

Recyklace odpadů

Sledování vývoje množství a
podílu recyklovaných odpadů dle
jednotlivých skupin (ostatní,
nebezpečné, komunální) a
vybraných druhů odpadů.

Indikátor vyjádřen
v (t/rok, %).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců a oprávněných osob podle
nových právních předpisů v oblasti
odpadového hospodářství.

Národní/ krajská

Energetické využití odpadů

Sledování vývoje množství a
Indikátor vyjádřen
podílu energeticky využitých
v (t/rok, %).
odpadů dle jednotlivých skupin
(ostatní, nebezpečné, komunální)
a vybraných druhů odpadů.

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců a oprávněných osob podle
nových právních předpisů v oblasti
odpadového hospodářství.

Národní/ krajská

Odstraňování odpadů

Sledování vývoje množství
odstraňovaných odpadů dle
jednotlivých skupin (ostatní,
nebezpečné, komunální) a
vybraných druhů odpadů
(například směsný komunální
odpad, objemný odpad).

Indikátor vyjádřen
v (t/rok, %).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců a oprávněných osob podle
nových právních předpisů v oblasti
odpadového hospodářství.

Národní/ krajská

Spalování odpadů

Sledování vývoje množství a
podílu spalovaných odpadů dle
jednotlivých skupin (ostatní,
nebezpečné, komunální) a
vybraných druhů odpadů.

Indikátor vyjádřen
v (t/rok, %).

Popisné

Národní/ krajská

Skládkování odpadů

Sledování vývoje množství a
podílu skládkovaných odpadů dle
jednotlivých skupin (ostatní,
nebezpečné, komunální) a
vybraných druhů odpadů.

Indikátor vyjádřen
v (t/rok, %).

Národní/ krajská

Kapacity zařízení

Sledování vývoje kapacit
jednotlivých druhů zařízení (v
členění dle Katalogu zařízení).

Indikátor vyjádřen dle
druhu zařízení
3
v (t), v (m ).

Hlášení krajského úřadu nebo obecního úřadu
obce s rozšířenou působností o vydaných
souhlasech a dalších rozhodnutích. Hlášení
oprávněných osob- provozovatelů zařízení
podle nových právních předpisů v oblasti
odpadového hospodářství.

Národní/ krajská

Počty zařízení

Sledování počtu jednotlivých
druhů zařízení (v členění dle
Katalogu zařízení).

Indikátor se bude
vyjadřovat dle druhu
zařízení v (ks).

Hlášení krajského úřadu nebo obecního úřadu
obce s rozšířenou působností o vydaných
souhlasech a dalších rozhodnutích. Hlášení
oprávněných osob - provozovatelů zařízení
podle nových právních předpisů v OH.

Národní/ krajská

Produkce BRO a BRKO

Sledování produkce BRO a BRKO
na území ČR a příslušného kraje.

Indikátor vyjádřen
v (t/rok).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců podle nových právních
předpisů v oblasti odpadového hospodářství.

Národní/ krajská

Produkce objemného
odpadu

Sledování produkce objemného
odpadu na území příslušného
kraje.

Indikátor vyjádřen
v (t/rok),
v (kg/obyv./rok).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců podle nových právních norem
v oblasti odpadového hospodářství.

Popisné

Liberecký kraj každoročně v souladu s § 43 odst. 13 zákona o odpadech vyhodnotí pomocí soustavy
indikátorů plnění cílů POH LK a do 31. 10. kalendářního roku následujícího po 2 letech, za které je
vyhodnocení prováděno, zpracuje zprávu o plnění cílů POH LK. Zároveň bude sledován vliv koncepce
na životní prostředí a veřejné zdraví dle § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Tato vyhodnocení budou zveřejněna na webových stránkách kraje.

Závěr
Hodnocení návrhu Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje proběhlo v souladu
s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů. V rámci
posuzování byly využity nejen obligatorní, ale také fakultativní požadavky na informování a zapojení
veřejnosti a klíčových aktérů do posuzování. Připomínky vzešlé jak ze zapojení veřejnosti v rámci
projednávání plánu, tak od ostatních zapojených subjektů byly vypořádány a zapracovány do návrhu
Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje.

V Praze dne 14. prosince 2015
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