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ZÁVĚRY
ODPADY 21

Ve dnech 21. - 22. května 2013 se uskutečnil v Ostravě 13. ročník konference ODPADY 21.
Konference je součástí cyklu ODPADOVÉ DNY 2013, nad kterými převzalo záštitu
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Záštitu nad konferencí převzali:
Miroslav Novák - hejtman Moravskoslezského kraje
Michal Symerský náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Dalibor Madej náměstek primátora města Ostravy
Organizátory dvoudenní konference ODPADY 21 jsou Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje a akciová společnost FITE a.s. z Ostravy, členská organizace
Sdružení.
Konference se zúčastnilo 116 odborníků na odpadové hospodářství.
Konferenci slavnostně zahájili Ing. Michal Symerský, náměstek hejtmana Olomouckého
kraje a Ing. Kateřina Konečná, poslankyně Poslanecké sněmovny ČR. Hlavní referát
přednesl Ing. Martin Frélich, první náměstek ministra životního prostředí ČR a Mgr. Daniel
Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.
Na konferenci bylo předneseno celkem 15 odborně zaměřených referátů rozdělených
do dvou tematických okruhů:
 Výstavba a financování infrastruktury komunálního odpadového
hospodářství v období 2014 - 2020
 2014 - 2020 zlomové období české energetiky
odpadové hospodářství?

příležitost pro komunální

Konference se zabývala současným stavem odpadového hospodářství, zejména
možnostmi využívání komunálních odpadů.

ZA VÝZNAMNÉ PODPORY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
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Závěry z konference:
1. Konference Odpady 21 podporuje zpracování a schválení novely nového zákona o
odpadech, minimálně však schválení malé novely zákona, ve které by bylo ustanoveno
datum zákazu skládkování SKO případně i jiných vybraných odpadů a nezbytné další
změny, včetně stanovení poplatku za ukládání směsných komunálních odpadů na
skládky.
2. Účastníci konference se shodují, že celkový navýšený poplatek za ukládání SKO na
skládky by měl být v rozmezí 700 až 1 000 Kč, upřednostňují však nižší hranici.
3. Konference Odpady 21 podporuje vypracování komplexní koncepce využívání
směsných komunálních odpadů a dalších odpadů s obdobnými vlastnostmi, která
definuje rámcové parametry pro energetické využívání předmětných odpadů, včetně
teritoriálně členěného potenciálu energetických potřeb, především v možnostech
odbytu tepelné energie.
4. Účastníci konference apelují na politickou reprezentaci v České republice, aby
maximálně zohledňovala profesionální
stanoviska odborníků v odpadovém
hospodářství a energetice a omezila ideologické názory a vlivy, které často ovlivňují
tvorbu zákonných norem a strategických rozhodnutí v obou zmiňovaných oblastech.
5. Konference upozorňuje na nutnost zohledňování celkové efektivity (environmentální,
ekonomické i sociální) při navrhovaní nových opatření v odpadovém hospodářství,
zejména s ohledem na sociální únosnost občanů a konkurenceschopnost České
republiky.
6. Účastníci konference požadují po státní reprezentaci zabezpečení kontinuity a stability
koncepční, legislativní i dotační politiky.
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