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Regionální sdružení v Brně
ve spolupráci se Sdružením pro podporu občanských aktivit
a Brněnskou asociací nestátních a neziskových organizací

Úvodem
Vážení přátelé,
Dostáváte do rukou druhé číslo občasníku pro NNO Jihomoravského kraje, kterým si klademe za cíl
informovat vás, co se právě děje na úrovni Jihomoravského kraje.

Co je obsahem druhého čísla?

1. Informace o závěrech IV. Regionální konference NNO Jihomoravského kraje (REKO) v červnu
2002
2. Informace o přípravě krajské koncepce odpadového hospodářství a Plánu odpadového hospodářství
České republiky (projednávání s veřejností a strategické posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)

1. IV. Regionální konference NNO Jihomoravského kraje (REKO)
V Brně proběhla 18. června 2002 již čtvrtá konference nevládních a neziskových organizací
Jihomoravského kraje (tzv REKO). Dá se říci, že svým významem nijak nepřevyšovala předchozí.
Byla více méně ohlédnutím za tím, co se z hlediska vzájemného propojování a spolupráce s krajem
NNO podařilo.
Jednou z důležitých informací byla zpráva o přípravě grantového systému kraje. O tomto systému
hovořil Ing. Vitula, předseda Finančního výboru JmK. Rada JmK se rozhodla zpracovat návrh
grantového systému pro sociální oblast, školství, sport a kulturu. Tato by měla být účinná od 1.1.2003.
Nevelká částka se ovšem podle tohoto systému rozdělí již v roce 2002. Předběžně byly stanoveny pro
rok 2002 zhruba tyto částky: pro kulturu a památkovou péči cca 9 mil. Kč, pro zdravotnictví
(protidrogová problematika cca 3 mil. Kč, sociální služby 9 mil. Kč, školství 2 – 2,5 mil. Kč. Pro rok
2003 výše dosud nebyla stanovena. Je možné předpokládat mírné navýšení. Projekty budou
posuzovány na základě obecných pravidel, kde bude stanoveno, kdo bude rozdělovat granty, kdo
bude přijímat žádosti apod. Dále budou specifikována pravidla pro jednotlivá odvětví činnosti.
Předpokládá se, že prvotní posouzení projektů provede odbor Krajského úřadu, který návrh předloží
do Rady JmK. Projekty nad 200 tis. Kč budou podléhat schválení Zastupitelstva JmK.
Aktuální infromace čtěte na:
http://www.kr-jihomoravsky.cz/ v kolonce úřední deska, dotace poskytované JMK.
Dalším důležitým bodem konference byly zprávy přednesené zvoleným zástupcem do Výboru
regionálního rozvoje pro region soudržnosti NUTS II Karlem Kosinou a zprávy zvolených zástupců pro
komise Rady Jihomoravského kraje.
Částečně byla konference také konferencí volební. Vzhledem k určitýnm změnám ve struktuře komisí
JMK a rezignaci stávajících zástupců z řad NNO byli na konferenci zvoleni Ing.Jaroslav Ungermann
(Unie pro řeku Moravu) do Komise rozvoje venkova a zemědělství a Ing. Pavel Mádr do Komise
legislativní.
Regionání konference NNO JmK potvrdila mandát ostatních (stávajících) zástupců REKO v komisích.
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Další volby řešily zastoupení NNO z JMK v Radě vlády pro NNO. Rada vlády pro NNO má 3 výbory :
výbor pro NIF, výbor pro regiony a výbor pro spolupráci s EU. V minulosti rada řešila zejména
přerozdělení finančních prostředků z NIF, vytvoření jednotných dotačních pravidel pro NNO apod. Teď
se bude zabývat zejména postavením NNO vůči státu a regionům vzhledem k našemu vstupu do EU.
Regionání konference NNO JmK zvolila svého zástupce v Radě vlády pro NNO Ing. Bc. Oldřicha
Haičmana.
Konference vyjádřila tak trochu již tradičně svůj nesouhlas s nezařazením zvolených zástupců do
jednotlivých komisí JmK. Zmocňuje zvolené zástupce REKO k osobnímu seznámení představitele
JmK se závěry REKO. Na základě zkušeností z jiných krajů REKO žádá zástupce kraje, aby jmenovali
zvolené zástupce REKO do jednotlivých komisí Rady JmK.
V. Regionání konference NNO JmK bude svolána do konce měsíce března 2003.

2. Informace o přípravě krajské koncepce odpadového hospodářství a
Plánu odpadového hospodářství České republiky (projednávání
s veřejností a strategické posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)
Koncepce odpadového hospodářství Jihomoravského kraje
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy zahájila v říjnu 2000 práce na projektu, jehož cílem je
zpracování Koncepce odpadového hospodářství Jihomoravského kraje (KOHJmK).
Tato koncepce je výchozím podkladem pro tvorbu Plánu odpadového hospodářství, které budou podle
nového zákona o odpadech zpracovány v každém z krajů. V průběhu přípravných prací byl vybrán na
základě výběrového řízení řešitel projektu, kterým se stala společnost ECO – Management, s.r.o. Pro
realizační práce se Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy získala finanční podporu ze Státního
fondu životního prostředí, která pokryje 80% nákladů. Jihomoravský kraj se tak dostal do první skupiny
krajů, ve kterých se rozběhly práce na základních krajských materiálech týkajících se problematiky
odpadů.
Cílem koncepce je navrhnout integrovaný systém hospodaření s odpady, který bude předcházet
vzniku odpadů, povede k omezení produkce odpadů, zejména nebezpečných, zefektivní současný
systém nakládání s odpady, bude mít pozitivní dopad na rozvoj průmyslu, zemědělství, dopravy a
zdraví obyvatel. V rámci zpracování koncepce budou lokalizována potenciální zařízení na zpracování,
využívání a odstraňování odpadu včetně logistiky sběru, separace a svozu odpadů.
Zpracovávání Koncepce se řídí závaznou metodikou Českého ekologického ústavu a v navrhovaných
řešeních jsou zohledněna ustanovení novelizovaného zákona o odpadech a příslušné směrnice
Evropské unie.
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Do třetí konzultační skupiny byli jihomoravským krajem přizvání tito zástupci: Za Hnutí Duha Ivo
Kropáček a za Český svaz ochránců přírody Ing. Jana Drápalová
V průběhu zpracovávání koncepce se ukázalo, že v oblasti odpadového hospodářství není přesná
evidence odpadů, takže je velmi obtížné odhadovat, jaké kapacity pro třídění a zpracování odpadu jsou
pro jihomoravský kraj optimální. Ukázalo se, že při uplatnění opatření na minimalizaci odpadu a separaci
odpadu jsou kapacity skládkování i spalování naddimenzované. Krajské zastupitelstvo také podpořilo
zařazení spalovny komunálních odpadů v Brně do krajského systému nakládání s odpadem. Ve
spalovně by měly být zneškodňovány komunální odpady po vytřídění využitelných složek z větší části
území Jihomoravského kraje i části kraje Vysočina. Výhodou je možnost využití tepelné energie Ivo
Kropáček z Hnutí Duha na konzultační skupině upozorňoval na to, že spalovny komunálního odpadu
obecně vedou k potlačování třídění odpadů. Pozitivním výsledkem jeho snah bylo, že z původně
uvažované výstavby dalších až sedmi spaloven v Jihomoravském kraji zůstává v koncepci pouze projekt
modernizace spalovny v Brně a jejího doplnění o dotřiďovací a recyklační kapacity. Na výzvu
nevládních organizací byly do koncepce doplněny kapitoly o informování veřejnosti a environmentální
výchově a osvětě..
Podrobné informace o stavu krajské koncepce odpadového hospodářství najdete na internetových
stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz. Připomínky a náměty ke koncepci můžete
zasílat přímo Janě Drápalové jana.drapalova@ecn.cz.

Jak se bude nakládat s odpady v České republice ?
Plán odpadového hospodářství ČR
Ministerstvo životního prostředí České republiky v současné době připravuje návrh Plánu
odpadového hospodářství České republiky (zkr. POH ČR), který následně předloží ke schválení
vládě. Celý proces by měl být ukončen nejpozději do konce roku 2002. Schválený POH ČR vyhlásí
vláda České republiky svým nařízením. Závazná část řešení POH ČR je závazným podkladem pro
rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového
hospodářství.
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Kancelář REC ČR se podílí na Posouzení vlivů POH ČR na životní prostředí (tzv. SEA, dále jen.
Posouzení). V rámci tohoto Posouzení probíhají na krajské i národní úrovni veřejná projednávání
návrhu POH ČR včetně verze dokumentu Posouzení vlivů.
V každém kraji jsou pověřené osoby - koordinátoři, kteří zajišťují průběžné informování veřejnosti o
procesu vytváření návrhu POH ČR, jakož i Posouzení. Zajistili rovněž veřejnou diskusi (seminář) na
krajské úrovni, který se v Brně konal 4.6.2002.
Proces zapojení veřejnosti v rámci SEA POH ČR probíhá v souladu s požadavky článku 7 Aarhuské
úmluvy a Metodikou posuzování vlivů regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí
vydanou Ministerstvem životního prostředí ČR (edice Planeta 3 / 2001).
Celý proces se rozeběhl 6. května 2002, kdy byla předána ze strany MŽP první verze dokumentu návrhu POH ČR k projednání s veřejností (oficiálně označena jako verze 2.2).
Předpokládaný harmonogram prací je tento:
• konec projednávání analytické části a strategických cílů návrhu POH (verze 2.2.) – 10. 6.
2002
• konec projednávání návrhu alternativ a implementace návrhu POH (verze 2.2.) – 10. 7. 2002
• zveřejnění tézí SEA k aktuální verzi návrhu POH ČR - 14. 7. 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------• zpracování SEA POH - do 19. 8. 2002
• veřejná projednávání k aktuální verzi návrhu POH ČR (verze 2.3.) a SEA POH - do 15. 9.
2002
• předložení obou dokumentů (návrh POH ČR v. 2. 4. a SEA POH) vládě k projednání - do
31. 10. 2002
Zajímá-li Vás problematika odpadového hospodářství a chcete-li ovlivnit to, jak se bude v naší
republice s odpady nakládat, kontaktujte koordinátora pro Jihomoravský kraj – ing. Janu
Drápalovou, Regionální sdružení ČSOP v Brně, Panská 9, 602 00, tel.: 05/42218353,
jana.drapalova@ecn.cz.
Veškeré informace naleznete na www.reccr.cz

Veškeré další informace o projektu:
Ing.Jana Drápalová, Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení v Brně
Tel.: 05/42218353
e-mail.jana.drapalova@ecn.cz
www.csopbrno.cz

Projekt je financován z programu Phare Evropské unie
Názory zde prezentované vyjadřují postoje ČSOP, Regionálního sdružení v Brně a proto
nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie

