ZÁPIS
z veřejného projednání dokumentace a současně doplněné dokumentace ve smyslu ustanovení
§ 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
a ustanovení § 3 vyhlášky MŽP č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších
otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí záměru

„ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“
konaného dne 10.06.2021 v 15:00 hodin
prostřednictvím internetové aplikace Microsoft Teams
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.

Průběh posuzování záměru před veřejným projednáním

Oznámení Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje (KÚ) předáno

21.05.2021

Zjišťovací řízení záměru zahájeno dopisem dne
26.05.2020
Informace o oznámení byla na úřední desce krajského úřadu MSK zveřejněna
29.05.2020
Lhůta pro podávání připomínek k oznámení do
29.06.2020
Závěr zjišťovacího řízení vydán dne
13.07.2020
V závěru zjišťovacího řízení bylo stanoveno, že záměr podléhá posouzení v celém rozsahu zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Dokumentace předána KÚ dne
08.03.2021
Dokumentace rozeslána k vyjádření dopisem ze dne
15.03.2021
Informace o dokumentaci byla na úřední desce krajského úřadu MSK zveřejněna
19.03.2021
Lhůta pro podávání připomínek k dokumentaci do
19.04.2021
Datum konání 1. veřejného projednání

17.05.2021

Datum konání opakovaného (2.) veřejného projednání

10.06.2021

2.

Místo a čas veřejného projednání

Veřejné projednání záměru „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“, ve
smyslu ust. § 17 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se uskutečnilo dne 10.06.2021
prostřednictvím internetové aplikace Microsoft Teams se začátkem v 15:00 hodin.
Příslušný úřad řádně zveřejnil informaci o místě a času veřejného projednání ve smyslu ustanovení
§ 16 a § 17 uvedeného zákona. Informace byla zaslána oznamovateli, dotčenému samosprávnému
celku, dotčeným orgánům státní správy, zpracovateli dokumentace a rovněž byla zveřejněna na
internetových
stránkách
jednotného
informačního
systému
životního
prostředí
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kód záměru MSK2189). Dokumentace záměru byla
rovněž rozeslána a zveřejněna dle příslušných ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
před konáním veřejného projednání.
Veřejné projednání bylo konáno jako opakované, jelikož 1. veřejné projednání (17.05.2021, 16:00
hodin) bylo příslušným úřadem ukončeno, a to z důvodu nepřítomnosti zpracovatele dokumentace
záměru z nepředvídatelného mimořádného důvodu. Následně byl stanoven v souladu se zákonem o
posuzování vlivů na životní prostředí nový termín veřejného projednání, informace o jeho konání byla
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zveřejněna na úřední desce krajského úřadu dne 24.05.2021. Forma veřejného projednání (distanční
formou) byla stanovena s ohledem na epidemiologickou situaci v České republice spojenou s výskytem
COVID-19, platná vládní protiepidemická nařízení v době příprav veřejného projednání a metodické
sdělení Ministerstva životního prostředí.

3.

Předmět veřejného projednání

Předmětem veřejného projednání byla dokumentace k záměru a záměr „ČOV Havířov – výstavba
nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“.

4.

Řízení veřejného projednání

Řízením veřejného projednání byla pověřena Ing. Dana Kučová (dle ust. § 3 odst. 2 vyhlášky MŽP
č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním
vlivů na životní prostředí, dále jen „vyhláška“). Z průběhu veřejného projednání byl pořízen zvukový
záznam (ust. § 17 odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí), s čímž byli přítomní v úvodu
veřejného projednání seznámeni.

5.
Na
•
•
•
•
•
•

Účastníci veřejného projednání
veřejném projednání byly zastoupeny jednotlivé strany:
zástupce oznamovatele – Ing. Jan Tlolka
zpracovatel dokumentace – Ing. Josef Tomášek, CSc.
zástupce projektanta stavby – Ing. Oldřich Kazda
zpracovatel posudku – Ing. Pavel Cetl
krajský úřad MSK – Ing. Dana Kučová, Ing. Bohumila Šubrtová, Ing. Marek Fitovský
magistrát města Havířova – Ing. Jana Návratová

Celkem se zúčastnilo veřejného projednání 11 osob.

10. Program veřejného projednání
Úvod
Vystoupení zástupce oznamovatele
Vystoupení zpracovatele dokumentace
Diskuse
Závěr

PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Veřejné projednání zahájila paní D. Kučová, která přivítala účastníky, představila zástupce
oznamovatele, zpracovatele dokumentace a zpracovatele posudku. Následně stručně seznámila
přítomné s cílem procesu posuzování vlivů na životní prostředí, se zařazením záměru dle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí a s celkovým průběhem posuzovacího procesu záměru.
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Poté zástupce oznamovatele seznámil účastníky veřejného projednání s projednávaným záměrem,
kterým je vybudování nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky pro zpracování čistírenského kalu
v areálu stávající ČOV Havířov. ČOV je umístěna v k. ú. Šenov u Ostravy. Předpokládané množství
zpracovávaného odvodněného kalu je 11 800 t/rok. Pyrolýzou by mělo být zpracováno cca 3 467 t
usušených čistírenských kalů/rok. Kal by měl být zpracováván z ČOV Havířov, ČOV Bohumín, Orlová,
Třinec, Karviná, Jablunkov a Český Těšín.
Následně zpracovatel dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí seznámil účastníky
veřejného projednání s obsahem a závěry dokumentace. Blíže komentoval zejména výsledky rozptylové
studie a možného ovlivnění pohody obyvatel prostřednictvím provozu záměru. V rámci svého vystoupení
reagoval rovněž na připomínky, požadavky vyplývající z vyjádření doručených k dokumentaci záměru.
Zpracovatel posudku sdělil, že v této fázi nepovažuje za nutné záměr a jeho hodnocení předložené
v dokumentaci komentovat.
Po úvodních vystoupeních byla Ing. Kučovou zahájena diskuse.
V rámci diskuse nebyla uplatněna žádná vyjádření ani dotazy, připomínky či požadavky.
Veřejné projednání bylo tedy ukončeno dne 10.06.2021 v cca 15:43 h.
Neprodleně po ukončení veřejného projednání byl doručen dotaz týkající se pachové a imisní zátěže
ZŠ Šenov z provozu záměru - „Dobrý den, jak vychází pachové a imisní limity pro ZŠ Šenov v centru

města, v projektu jsou bohužel nejasně zobrazeny - ustřiženy"
K uvedeného dotazu lze konstatovat:
ZŠ Šenov, Radniční náměstí se nachází 1,3 km východně od posuzovaného záměru.
Nachází ve čtverci 1 x 1 km 743522 mimo převažující směry proudění dle větrné růžice ČHMÚ.
Podle zpracované rozptylové studie k záměru:

znečišťující
látka

doba průměrování

imisní
limit

imisní pozadí
2015-2019

příspěvek
záměru *)

podíl na
emisním
limitu

μg.m-3

imisním
pozadí
%

rok

40

33,4

0,010

0,025

0,030

35-tá denní hodnota

50

62,1

0,061

0,122

0,098

rok

20

26,2

0,005

0,025

0,019

rok

20

7,9

0,030

0,15

0,380

4-tá denní hodnota

125

30,2

0,76

0,608

2,517

24-tá hodinová hodnota

350

nepublikováno

0,93

0,266

-

rok

40

17,3

0,013

0,0325

0,075

19-tá hodinová hodnota

200

nepublikováno

0,58

0,29

-

NOx

rok

30

23,5

0,12

0,4

0,511

CO

maximální denní
osmihodinový průměr

10000

nepublikováno

1,8

0,018

-

5,4E-05

0,005

0,001

PM10
PM2,5
SO2

NO2

ng.m-3
BaP

rok

1

3,7

3

Cd

rok

5

0,9

As

rok

6

1,7

Ni

rok

20

1,2

Pb

rok

500

19,8

0,030

0,6

3,333

0,30

0,057

1,366

0,31

-

-

ouE.m-3
pachové
látky

špičková koncentrace

(4)

nepublikováno

*) dle zpracované rozptylové studie

Vstupy do rozptylové studie jsou stanoveny konzervativně. Skutečné emise znečišťujících látek např.
z pyrolýzní jednotky budou významně nižší i s ohledem na nutnost prokazování plnění specifických
emisních limitů. Reálné zatížení ovzduší v okolí záměru bude tedy významně nižší.
Na základě uvedeného lze konstatovat, že vliv záměru na ZŠ Šenov, Radniční náměstí z hlediska kvality
ovzduší bude zanedbatelný.

ZÁVĚR
Dle § 17 odst. 5 zákona pořizuje příslušný úřad z veřejného projednání zápis obsahující zejména údaje
o účasti a závěry z projednání a dále z něj pořizuje zvukový záznam. Vlivy záměru „ČOV Havířov –
výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“ byly projednány ze všech podstatných hledisek.
Konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné projednání dokumentace
k záměru „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“ podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 453/2017 Sb.,
o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní
prostředí.
(Pozn.: Nejedná se o doslovný přepis zvukového záznamu, ale pouze o stručný zápis průběhu veřejného
projednání v souladu s ust. § 17 odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.)

V Ostravě, dne 15.06.2021

Ing. Dana Kučová
pověřena řízením veřejného projednání
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