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ODPADY 21
Ve dnech 15. - 16. dubna 2015 se uskutečnil v Ostravě 15. ročník konference
ODPADY 21. Konference je součástí cyklu ODPADOVÉ DNY 2015.

Záštitu nad konferencí převzali:
Richard Brabec – ministr životního prostředí ČR
Miroslav Novák - hejtman Moravskoslezského kraje
Kateřina Šebestová – náměstkyně primátora města Ostravy
Organizátory dvoudenní konference ODPADY 21 jsou Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje z.s. a akciová společnost FITE a.s. z Ostravy, členská
organizace Sdružení.
Konference se zúčastnilo 98 odborníků na odpadové hospodářství.
Konferenci slavnostně zahájil Ing. Vladimír Mana, náměstek ministra životního
prostředí ČR. Druhý den konference zahájila Ing. Kateřina Konečná,
poslankyně Evropského parlamentu.
Na konferenci bylo předneseno celkem 8 odborně zaměřených referátů
k tematickým okruhům:
•
•

Určí nové POH dlouhodobý směr v odpadovém hospodářství ČR, nebo
znovu promarníme příležitost?
Národní zájmy ČR v odpadovém hospodářství a ve využívání
druhotných surovin

Novinkou letošního ročníku byl pozměněný formát konference, kdy počet
přednášek byl redukován ve prospěch panelové diskuze.

Závěry a doporučení z konference:
1. Doporučuje řešit koncepce a plány odpadového hospodářství
koncepčně a komplexně jako součást územní infrastruktury (Smart
waste management) a v rámci připravovaných systémů „Smart cities“
a „Smart comunities“.
2. Podporovat vznik sdružení obcí jako jeden z nástrojů efektivního řízení
vybraných činností obcí, včetně odpadového hospodářství.
3. Účastníci konference apelují na příslušné orgány, aby byl urychleně
vyřešen problém dvojí a nekompatibilní evidence odpadů, což
způsobuje prakticky neřešitelné situace v EU a způsobuje značné
problémy i v oblasti zpracování plánů odpadového hospodářství.
4. Doporučujeme MŽP, aby v rámci struktur EU iniciovalo sjednocení
metodik pro stanovení materiálového a energetického využívání
odpadů tak, aby tato vyhovovala podmínkám odpadového
hospodářství v ČR.
5. Požadujeme urychlené stanovení podmínek, za kterých bude
uplatňován zákaz skládkování směsných komunálních odpadů. Toto je
nezbytné pro zpracování a následné plnění příslušných části plánů
odpadového hospodářství.
6. Doporučuje MŽP usilovat v rámci Operačního programu životní
prostředí v tomto plánovacím období o vyrovnání podmínek pro
výstavbu zařízení na energetické využívání odpadů s historickými
zeměmi EU.
7. Pokračovat v diskusích o národních zájmech ČR v odpadovém
hospodářství v návaznosti na související segmenty hospodářství,
zejména energetiku, suroviny, ochranu ovzduší a další, tak aby tato
mohly být prosazovány na všech úrovních ve strukturách EU.
Spolupracovat při tom se státním tajemníkem pro evropské záležitosti.

V Ostravě, 17. 4. 2015

Za organizátory konference:
Ing. Pavel Bartoš
prezident Sdružení
pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

