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Zápis z 10. jednání Pracovní skupiny Venkov 

 

Název 10. jednání Pracovní skupiny Venkov 
Datum 19.6. 2018, 9:30 - 11:30 

Místo zasedací místnost č. 2045, Krajský úřad 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu prezenční listina 

 

 

Bod č. 1 - Úvod  

Jan Veselský přivítal členy pracovní skupiny a hosty vč. náměstka hejtmanky Ing. Miloše Petery, a 

zahájil jednání představením programu, jehož jediným bodem byla problematika odpadového 

hospodářství ve Středočeském kraji. 

 

 

Bod č. 2 – Odpadové hospodářství ve Středočeském kraji 

 

Na úvod M. Petera připomenul směrnici EU o postupném omezování skládkování komunálního 

odpadu. Podle evropských podmínek by do roku 2030 měly členské země omezit skládkování na 

10 %, 30 % objemu by mělo být energeticky využito ve spalovnách a 60 % odpadu by mělo být 

vytříděno. Česká republika si nejzazší termín dokonce zpřísnila na rok 2024. 

 

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje podle Petery počítá s existencí 1 – 2 zařízení pro 

energetické využití odpadu (ZEVO). Hlavním uvažovaným zařízením je současná elektrárna 

v Mělníku (majitel ČEZ). Její úprava pro možné spalování odpadu by měla vyjít na přibližně 7 mld. 

Kč. Podle Petery by role kraje měla spočívat v metodické podpoře při vzniku 10 – 12 přijímacích míst 

pro následný transport do ZEVO a již pro tuto aktivitu vznikla koordinační komise. Názor kraje je ten, 

že překladiště by měl provozovat samotný ČEZ, případně provozovatelé skládek, což jsou ale ve 

většině případů soukromé společnosti a nikoliv obce. Ty ale zase mohou být často v odpadové 

problematice příjemci dotací.  

 

Podle některých starostů by však provozovateli těchto stanic měly být spíše obce nebo svazky obcí, a 

to prostřednictvím vzniku některé formy společností (např. družstva), a to z toho důvodu, aby 

vzhledem k původu odpadu (obyvatelé obcí) byla v rukou samosprávy zachována možnost ovlivňovat, 

jakým způsobem, kam a za jakou cenu bude odpad dál přepravován. Varovali tak před možnými 

následky jako např. u vodohospodářských společností, kdy samosprávy mají jen omezené možnosti, 

jak ovlivňovat ceny. 
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Příští jednání pracovní skupiny se pravděpodobně uskuteční až po říjnových volbách do obecních 

zastupitelstev. Se členy PS se rozloučil Mgr. Veselský, který k 31. 7. 2018 na Krajském úřadě končí. 

 

Předseda Petr Halada se rozloučil, poděkoval za účast, panu Veselskému za velmi aktivní spolupráci 

s pracovní skupinou a popřál hezký den.  

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

 

 

 

Zápis schválil:  

 

Dne 26. 6. 2018             

 

 

            Petr Halada 

         předseda pracovní skupiny

       


