bod 23.8 příloha 1
Informace o činnosti Výboru pro životní prostředí ZUK (VpŽP) za období
listopad 2020 až září 2021

VpŽP ZÚK byl zřízen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen ZÚK) č. 032/1Z/2020
ze dne 16. 11. 2020 v souladu s § 76 uvedeného zákona jako výbor, který zastupitelstvo zřizuje
nepovinně. Usnesením ZÚK č. 032/1Z/2020 ze dne 16. 11. 2020 byl rovněž stanoven počet
jeho členů na 15.
V předmětném období nedošlo z hlediska struktury a výkonu funkcí k personálním změnám.
Účast členů výboru na jednotlivých zasedáních je přílohou tohoto dokumentu, v případě
neúčasti na jednáních se členové řádně omluví.
Ve výše uvedeném období proběhlo 8 zasedání výboru, z toho 6 fyzicky a 2 za pomoci
videokonference. Termíny zasedání VpŽP byly určeny plánem, který schvalovalo zastupitelstvo
Ústeckého kraje. Jednání, které bylo plánováno na 15. 3. 2021 bylo zrušeno z důvodu
nepříznivé epidemické situace. Tento termín byl určen pro výjezdní zasedání.
Výbor na svých zasedáních pravidelně projednával záležitosti z hlediska životního prostředí,
zejména v následujících oblastech:
 Projednávání a vydávání doporučujících stanovisek k projektům z oblasti
životního prostředí dle aktuální potřeby - zejména Program Fondu vodního
hospodářství a životního prostředí; Program podpory odpadového
hospodářství
Vzhledem ke změně platných právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství se VpŽP
věnoval detailněji dopadům nové legislativy na obce v Ústeckém kraji a na kraj jako takový.
Odpadovému hospodářství byla věnována 2 výjezdní zasedání, kdy první se konalo na skládce
tuhých komunálních odpadů SONO v Želechovicích. S přihlédnutím k tomu, že v současné
době je 100 % směsných komunálních skládkováno - byl důvodem pro jednání seznámení
členů výboru s aktuálně používanými technologiemi v této oblasti. Součástí zasedání byla
exkurze po tělesu skládky s odborným výkladem provozovatele zařízení.

Skládka SONO Želechovice, Výbor ŽP ZÚK 10. 5. 2021

Druhé výjezdní zasedání bylo v areálu United Energy v Komořanech, zde je plánováno zařízení
pro energetické využívání odpadů, se kterým je počítáno i v rámci aktuálně platného plánu
odpadového hospodářství Ústecké kraje. Členové výboru dostali informace o možnostech, jak
lze odpady energeticky využívat, jakou jsou problémy v této oblasti, co je třeba proto, aby
zařízení došlo do realizační fáze (a to včetně časové náročnosti). Součástí zasedání byla i
exkurze po aktuálně používaných technologických provozech United Energy.

Technologické zařízení United Energy, Výbor ŽP ZÚK 14. 6. 2021

Vzhledem k dopadu nových právních předpisů na všechny obce Ústeckého kraje inicioval
předseda VpŽP Konferenci „Teorie a praxe v odpadovém hospodářství“ na kterou byly pozváni
právě zástupci měst a obcí Ústeckého kraje. Na konferenci mimo jiných vystoupily zástupci
MŽP, odborné veřejnosti, zástupci kolektivních systémů atd. Přímo na místě se zúčastnilo cca
120 zástupců měst a obcí a dále jsme zaznamenali 115 připojení k online přenosu této
konference.

Konference Teorie a praxe v odpadovém hospodářství, KÚÚK, 23. 9. 2021
Dalšími tématy, kterými se VpŽP zabýval, byla spolupráce se SVS, kdy na jednání přijal pozvání

generální ředitel výše uvedené společnosti, představil strukturu organizace a plány do
budoucna v oblasti vodohospodářského rozvoje v Ústeckém kraji.
VpŽP dále diskutoval téma možného vyhlášení CHKO Krušné Hory a to včetně dopadů na obce
v Ústeckém kraji, byly představeny možnosti vyhlášení, zonace CHKO a další souvislosti toho
kroku.
Za přínosné lze označit průběžné vyjadřování k řešeným problémům a projednávaným
materiálům, na velmi dobré úrovni byla i spolupráce s odborem životního prostředí
a zemědělství.

