ODPADY
dostává se vám na stůl první vydání newsletteru časopisu Odpady. Předchozí číslo vyšlo před poměrně dlouhou dobou – na konci roku 2013. Celý
minulý rok newsletter nevycházel, ačkoliv podle reakcí odborné veřejnosti
patřil k velmi oblíbeným produktům. Nyní – po více než roce – se budeme
snažit na dobrou tradici newsletteru navázat. Zatím bude vycházet jednou
měsíčně a bude přinášet relevantní zprávy z oblasti odpadového hospodářství, které prošly tiskem a mohly by pro vás být zajímavé či důležité. Budeme také avizovat závažné články z nadcházejícího vydání.
Věřím, že se pro vás stane newsletter časopisu Odpady – vedle webu
a tištěného vydání – cenným zdrojem informací.
Jarmila Šťastná, šéfredaktorka časopisu Odpady
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KRÁTKÉ ZPRÁVY

Mediální válka kolem udělení autorizace se přiostřila
Budeme mít v České republice další autorizovanou obalovou společnost? Čeká se na rozhodnutí
ministerstva a situace se dramatizuje.
Více než před rokem podala společnost Interseroh Czech na Ministerstvo životního prostředí
(MŽP) žádost, aby mohla působit na českém trhu
jako tzv. autorizovaná obalová společnost podle
zákona o obalech. Po mnohaměsíčním řízení byla
letos v lednu tato žádost společnosti Interseroh
zamítnuta s tím, že nebyly splněny podmínky pro
udělení autorizace. Společnost Interseroh hovořila
poměrně jednoznačně v médiích o tom, že rozhodnutí ministerstva bylo ovlivněno ze strany AOS
EKO-KOM. Bylo však na veřejnosti, aby tomu
tvrzení uvěřila, protože rozhodnutí o neudělení autorizace nebylo zveřejněno. Ministerstvo to podle
svých slov nemohlo udělat, protože řízení dosud

nebylo ukončeno, společnost Interseroh to neučinila, ačkoliv plný text rozhodnutí by mohl nejlépe
ilustrovat její argumenty.
Nakonec se ke zveřejnění dokumentu odhodlal
EKO-KOM „…aby si veřejnost i média mohla
udělat vlastní úsudek, jaké skutečné důvody stály
za neudělením autorizace. Dokument je veřejně
přístupný podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu
na informace o životním prostředí“.
Na stranu současného systému se postavil Svaz
měst a obcí ČR. Podle zveřejněné tiskové zprávy
je svaz přesvědčen, že společnost Interseroh nesplnila státem požadované podmínky, mimo jiné
nezahájila jednání o spolupráci s obcemi.
Více si o tomto tématu přečtete v květnovém čísle časopisu Odpady.

Zákon o prevenci závažných havárií
Sněmovní výbor pro veřejnou správu doporučil schválit beze změny vládní návrh
nového zákona o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami. Zákon zavádí do českého práva
evropskou legislativu a nahrazuje dosavadní
zákon z roku 2006, který už podle vlády nevyhovuje aktuálním evropským předpisům.
Zákon by se měl dotknout provozovatelů
zhruba 200 objektů, včetně těch největších,
jako je Spolana Neratovice. Bude se kvůli
evropské směrnici vztahovat i na podzemní
zásobníky plynu. Zákon zavádí systém zpracování bezpečnostních dokumentů a poplatků
za jejich schvalování pro provozovatele objektů, například chemických závodů, skladů
chemikálií a dalších. Správní poplatky se budou pohybovat mezi 15–60 tisíci korunami.  
Z jejich výnosu bude kraj hradit náklady spojené s posouzením těchto materiálů. Doposud
je hradil stát. Účinnost zákona je navržena
k letošnímu 1. červnu, není však jisté, že se
to stihne.

Konference

ZPĚTNÝ ODBĚR 2015

19. 5. 2015 od 10 hod., palác Žofín, Praha.
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Zahajuje program na odstranění ekohavárií
Ministerstvo životního prostředí uvolnilo
100 milionů korun z prostředků Státního fondu
životního prostředí ČR na odstranění černých
skládek či akutních havarijních stavů nelegálních skladů odpadů, které ohrožují zdraví obyvatel a životní prostředí. O dotaci si mohou
zažádat kraje, města a obce s rozšířenou působností, a to ve dvou kolech.
První výzva nového národního programu Životní prostředí se soustředí na odstranění a rekultivace černých skládek a řešení starých ekologických zátěží tam, kde kraje, města a obce
nedosáhly jejich odstranění všemi dostupnými
legálními prostředky. Minimální výše podpory
na jeden projekt činí 100 tisíc korun, maximální
výše podpory na jeden projekt může dosáhnout
20 milionů korun. Podpora může dosáhnout až
80 % z celkových způsobilých výdajů.
Právě otvíraná výzva je dvoukolová. Zájemci
o podporu nejpozději do 14. května do 12 hodin
podají na Státní fond životního prostředí ČR projektový námět, a to tištěnou i elektronickou verzi

na CD, včetně kompletní
dokumentace. Všechny dokumenty potřebné k podání
projektového námětu, včetně textu výzvy, najdete na
www.sfzp.cz. Podané projekty po formální kontrole
posoudí Česká inspekce životního prostředí. Žadatele
s vybranými projektovými
náměty pak fond vyzve,
aby ve 2. kole výzvy podali žádost o podporu. Tyto žádosti bude přijímat od 27. května do
27. července 2015 do 12 hodin a vyhodnocovat se
budou průběžně hned od okamžiku podání.
„V této výzvě mohou podat žádost pouze ti
žadatelé, kteří dlouhodobě a opakovaně vyvíjejí snahu o odstranění černých skládek z katastru
obce veškerými legálními prostředky, což prokážou při podání projektového námětu prostřednictvím předložených příloh,“ doplňuje Petr Valdman ze Státního fondu životního prostředí.

Slováci likvidují nelegální skládky

Na Slovensku je dnes evidováno na 7000 nelegálních skládek odpadu a v současnosti se rozjíždí projekt na jejich odstranění. Podle ministra
životního prostředí Petera Žigy přispěje stát
k odstranění černých skládek obcím částkou deset
milionů eur (275 milionů korun). Ministr předpo-

kládá, že zmiňovaná částka nepostačí na likvidaci
všech nelegálních skládek odpadu, které vznikly
například na okraji obcí, v opuštěných areálech
nebo v lesích. Podle Žigy odstranění odpadu
z jednoho místa přijde obvykle na 5000 až 8000
eur (137 000 až 220 000 Kč). Stát proplatí 95 procent nákladů, zbytek mají uhradit obce.
„Na základě toho, jak dopadne tento program,
to vyhodnotíme. Budeme se snažit získat další
peníze,“ uvedl Žiga. Slovenský parlament letos
schválil nový zákon o odpadech, který desetinásobně zvyšuje pokuty za vytvoření nelegální
skládky. Občanům budou moci úřady uložit pokutu do 1500 eur (zhruba 41 200 Kč), firmám
až 350 000 eur (9,6 milionu korun). Kromě toho
v případě většího množství protiprávně odloženého odpadu viníkovi bude hrozit trestní stíhání. Řada slovenských měst a obcí už v minulosti
zřídila místa, kam občané mohou odkládat různé
druhy odpadu. Navzdory tomu černých skládek,
z nichž mnohé vznikly v zemi už před lety, výrazněji neubylo. S dotacemi na likvidaci černých
skládek stát přišel poté, co představitelé samosprávy upozornili, že na takový projekt nemají ve
svých rozpočtech peníze.

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Přeshraniční přeprava odpadů
Seminář je určený pro vývozce – oznamovatele (původce a držitele odpadu), osoby, které
organizují přepravu (obchodníci, zprostředkovatelé), dopravce a příjemce.

11. června 2015 | Brno Hotel Voroněž, Křížkovského 47
Více informací a přihláška na:
www.tanzerconsulting.com/preprava
email: brno@reclay-group.com
tel: +420 545 216 344

Reclay Česká republika s.r.o.
tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno
www.reclay-group.com
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Omezení plastových tašek a biopaliv
Na svém současném zasedání hlasují  europoslanci o omezení produkce plastových tašek, na programu je rovněž hlasování o snížení podílu biopaliv ze zemědělských plodin na celkových zdrojích
energie v dopravě. Pokud poslanci schválí navrhovanou normu, dostanou členské země vybrat ze
dvou možností, jak snížit spotřebu tašek z lehkých
plastů. Buď po svém zajistí, aby do roku 2025 nespotřeboval každý občan země více než 40 těchto
tašek za rok, nebo je do roku 2018 všichni obchodníci zpoplatní. Návrh úpravy poměrů jednotlivých
paliv z obnovitelných zdrojů omezuje zastoupení
nejhojněji používaných biopaliv z plodin pěstovaných na zemědělské půdě na sedm procent. Zatím
EU po členských státech požaduje, aby do roku
2020 zajistily v dopravě alespoň desetiprocentní
zastoupení paliv z obnovitelných zdrojů.
Voda může zdražit, tvrdí svaz
Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) varuje, že nový
operační program Životní prostředí pro roky
2014 až 2020 nepočítá s podporou projektů tzv.
jednotné kanalizace. Počítá se s tím, že by se v ČR
mohly v rámci programu realizovat pouze projekty tzv. oddílné kanalizace, které počítají se splaškovou a dešťovou vodou odděleně v samostatném
vedení, neboť je to ekologičtější způsob odkanalizování aglomerací. Podle SMO  se přes 60 procent odpadních vod v ČR odvádí prostřednictvím
jednotné kanalizace. Část obcí budovala projekty
jednotné kanalizace v minulých letech a s investicemi do ní počítaly obce i do budoucna. Projekty,
které jsou v ČR připraveny na realizaci kanalizací, jsou z převážné většiny projektovány na jednotnou kanalizaci a jejich změna se může projevit
ve zdražení vody pro veřejnost. SOVAK k tomu
upozorňuje, že již dnes patří Česko ke státům, kde
je zpoplatnění odpadních vod z nových členských
států největší.
Letohrad bude třídit oleje
Rozšíření dosavadního systému třídění a sběru
odpadů z domácností o nádoby na oleje a tuky po
smažení plánuje město Letohrad. Lidé by je do
nich vhazovali přelité do použitých uzavřených
plastových lahví, k dalšímu zpracování by si je
odvezla soukromá firma. Smlouvu s odběratelem
musí ještě schválit městská rada. Zelené separační popelnice o objemu 240 litrů budou rozmístěny na ulicích i ve dvou sběrných dvorech. Podle
místostarosty Martina Hatky by oleje a tuky lidé
neměli vylévat do odpadů v kuchyni a na záchodech. Po ochlazení a vysrážení totiž zanášejí trubky a kanalizaci.
V Poldi se musí čerpat
V kladenském areálu bývalé Poldi bude třeba
odčerpávat podzemní vodu, aby se předešlo jejímu případnému znečištění po kontaktu s půdou
znečištěnou těžkým průmyslem. Voda postupně
zaplavuje šachty, které v Kladně zůstaly po těžbě uhlí. Zhruba v roce 2020 by se mohla dostat
ke znečištěné půdě a škodliviny dál šířit. Těžké
kovy a další by se pak spolu s ní dostaly i do Dřetovického potoka, který teče z Kladna směrem
na Kralupy nad Vltavou. Novinářům to řekl primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Chystá se
provedení přes sto metrů hlubokých vrtů, které
by měly upřesnit, kde a kudy voda teče a o jaké
síle. Uvažuje se i o výstavbě čističky vod, kam by
směřovala odčerpávaná voda. Na podzim v areálu
skončí sanace tří hektarů znečištěné půdy, celková zasažená plocha však přesahuje sto hektarů,
některé odhady mluví i o 300 hektarech. Celkové
vyčištění plochy by stálo několik miliard korun.
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