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Vrácení dokumentace vlivů na životní prostředí záměru „Závod společnosti
INGEA recyklace s. r. o.“ k přepracování (doplnění) ve smyslu § 8 odst. 5
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
jako příslušný správní úřad podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a dle § 22 písm. a) 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,
vrací oznamovateli záměru „Závod společnosti INGEA recyklace s. r. o.“: INGEA recyklace, s. r. o., se sídlem
Chemická 2039/1, 709 00 Ostrava, IČO: 285 93 634, v zastoupení: AZ ENVI s. r. o., se sídlem Msgr. Tomáška
446, 72 85 Vřesina, IČO: 044 86 579 dokumentaci pro posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen
„dokumentace EIA“) předloženou dne 30.12.2021 a zveřejněnou na úřední desce krajského úřadu dne
12.01.2022 k doplnění a přepracování.
Krajský úřad konstatuje, že s ohledem na vyjádření obdržená v rámci procesu posuzování vlivů na životní
prostředí, vyhodnocení dosud předložených podkladů a informací v nich uvedených se krajský úřad rozhodl,
v souladu s ustanovením § 8 odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, dokumentaci EIA záměru
„Závod společnosti INGEA recyklace s. r. o.“ vrátit oznamovateli k doplnění a přepracování. Oznamovatel
vrácenou dokumentaci doplní takovým způsobem, aby zpracovatel posudku měl k dispozici veškeré údaje, na
základě kterých vyhodnotí velikost a významnost vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a následně
mohl zpracovat návrh stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Krajský úřad požaduje zejména dopracovat/doplnit/upřesnit:
- podrobný popis nového (předpokládaného) stavu nakládání s odpady v zařízení;
- v popisu zařízení zohlednit skutečnost, že do něj vstupují nejen biologicky rozložitelné odpady;
- navrhnout rozdělení zařízení podle jednotlivých výrobních celků - minimálně při dodržení členění zařízení
podle § 31 odst. 7 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, neboť do zařízení na
zpracování biologicky rozložitelných odpadů, nemohou vstupovat jiné odpady než uvedené v tabulce č. 25.1
vyhlášky č. 273/2021 a pomocné látky uvedené v § 43 odst. 2 předmětné vyhlášky, což předložená
dokumentace nereflektuje;
- upravit celkovou roční kapacitu zařízení, přičemž do této kapacity je nutno zahrnout i vstupující suroviny;
upřesnit, zda celková projektovaná kapacita počítá také s pomocnými látkami a surovinami, které jsou
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v zařízení využívány, nicméně se nezapočítávají do celkové projektované kapacity odpadů, a to s ohledem
na posouzení vlivu navýšení množství přijatých surovin (doprava) a skladovaného množství odpadů
a materiálů na životní prostředí,
upravit denní zpracovatelskou kapacitu, jelikož při zpracování 200 t/den, by nemohlo být dosaženo
navrhované kapacity 80 000 t/rok; vysvětlit nesrovnalost v dokumentaci, kdy je uvažováno s následným
rozdělením zařízení s projektovanou kapacitou 65 000 t/odpadů za rok a „Zařízení na výrobu TAP
(energetický kompost)“ s projektovanou kapacitou 25 000 t/odpadů za rok, což v součtu není hodnota
navýšení projektované kapacity záměru 80 000 t/odpadu/rok.
rozdělit vstupující odpady a pomocné látky na jednotlivé skupiny, a to ve vazbě na očekávané výstupy
(výrobky, upravené odpady), tzn. na odpady a pomocné látky, které budou využity při výrobě výroků podle
přílohy č. 29 vyhlášky č. 273/2021, dále na vstupy, ze kterých bude po úpravě vystupovat odpad kat. č. 19
12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu), který je v dokumentaci označen jako certifikovaný
výrobek, a rovněž další výstupy v členění podle jednotlivých očekávaných produktů (upravených odpadů);
upřesnit výstupy ze zařízení, aby byly v souladu s § 63 odst. 4 zákona o odpadech;
posouzení záměru se závěry o BAT;
konkretizovat technologii fermentace, jelikož u všech odpadů využívaných v zařízení (např. kat. č. 19 08 05)
nedochází k průběhu primární fáze v uzavřeném fermentačním boxu, ovšem v dokumentaci je uvedeno, že
primární fáze fermentace probíhá v uzavřeném odsávaném boxu s odvodem vzdušniny před vypouštěním do
atmosféry na biofiltr;
specifikovat parametry kryté haly s odvodem vzdušiny na samostatný biofiltr a specifikaci předpokládaného
biofiltru;
upřesnit, zda krytá hala bude vybudována na celém prostoru dozrávací plochy nebo jen na části – z důvodu
minimalizace pachových látek je vyžadována výstavba haly nad celou dozrávací plochou;
konkretizovat, které druhy odpadů jsou určeny pro zařízení výroby TAP (energetický kompost), a které pro
zařízení zpracovávající BRO (kompostárna). Pro přehlednost je nutné upřesnit, kdy budou tyto druhy odpadů
vstupovat do technologie, a zda se jedná o odpady pro využívání v rámci zařízení pro výrobu TAP nebo pro
zařízení zpracování BRO;

Krajský úřad požaduje dokumentaci EIA přepracovat a doplnit dle výše uvedených požadavků a dle připomínek
uvedených ve vyjádřeních obdržených k dokumentaci posuzovaného záměru (viz příloha tohoto dopisu).
V úvodu přepracované dokumentace EIA krajský úřad požaduje popsat, jakým způsobem byly jednotlivé
požadavky a připomínky zpracovány či zohledněny.
Přepracovanou dokumentaci krajský úřad požaduje předložit ve 1 tištěném vyhotovení a 1x elektronicky na
technickém nosiči dat (CD).

Krajský úřad konstatuje, že s přepracovanou dokumentací bude dále nakládáno ve smyslu ust. § 8 odst. 6
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad žádá statutární město Ostravu jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 2
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zveřejnění informace o vrácení dokumentace záměru „Závod
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společnosti INGEA recyklace s. r. o.“ k přepracování, a to po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce.
Zároveň žádá o vyrozumění o dni vyvěšení, sejmutí této informace na úřední desce.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Příloha
1. vyjádření statutárního města Ostravy, č. j. SMO/073842/22/OŽP/Mrt ze dne 11.02.2022,
2. vyjádření Magistrátu města Ostravy, č. j. SMO/073821/22/OŽP/Mrt ze dne 07.02.2022
3. vyjádření
Krajské
hygienické
stanice
Moravskoslezského
kraje
se
sídlem
v
Ostravě,
č. j. KHSMS 10828/2022/OV/HOK ze dne 25.01.2022,
4. vyjádření
České
inspekce
životního
prostředí,
oblastního
inspektorátu
Ostrava,
č. j. ČIŽP/49/2022/1239 ze dne 10.02.2022,
5. vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j.
MSK 17468/2022 ze dne 04.02.2022

Rozdělovník
Oznamovatel
 INGEA recyklace, s. r. o., Chemická 2039/1, 709 00 Ostrava prostřednictvím svého zástupce: AZ
ENVI s. r. o., Msgr. Tomáška 446, 72 85 Vřesina (příloha)
Dotčené územní samosprávné celky

Moravskoslezský kraj, členka rady kraje MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, zde



Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Dotčené správní úřady



Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava





Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
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