MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 14.5.2010
Č.j.: 50214/ENV/10

ZÁPIS
z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle 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 § 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb. záměru

„KIC – Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů
v Moravskoslezském kraji“
konaného dne 4. 5. 2010 v Městském domě kultury
tř. Osvobození 1639/43, Karviná - Nové Město, od 16.00 hodin

Karviná,

Velký

sál,

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
Dosavadní průběh procesu je patrný z následujícího přehledu:
•

Dne 17. března 2009 bylo Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, jako příslušnému
úřadu, předloženo oznámení projednávaného záměru. Oznámení bylo zpracováno
autorizovanou osobou Ing. Josefem Benešem a předloženo v rozsahu přílohy č. 4
k zákonu 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 (dále jen „zákon“).

•

Příslušný úřad rozeslal dne 18. března 2009 oznámení dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům ke zveřejnění a k vyjádření.

•

Na základě oznámení, obdržených vyjádření a podle hledisek a měřítek uvedených
v příloze č. 2 zákona provedl příslušný úřad zjišťovací řízení. Dne 29. dubna 2009 byl
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje vydán závěr zjišťovacího řízení se závěrem,
že záměr má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona, dále
bylo konstatováno, že předložené oznámení, zpracované dle přílohy č. 4 zákona, se
neuznává za dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí a byly stanoveny okruhy, na
které je nutné se zaměřit při zpracování dokumentace.

•

Dne 4. září 2009 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů
na životní prostředí, žádost polského generálního ředitele Ochrany životního prostředí
o zaslání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

•

Dne 23. září 2009 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje dokumentaci vlivů
záměru na životní prostředí.

•

Dne 25. září 2009 byla dokumentace vlivů záměru na životní prostředí rozeslána
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům ke zveřejnění a vyjádření.

•

Ministerstvo životního prostředí si vyhradilo dne 9. října 2009 od Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje na základě výše uvedené žádosti polské strany proces
posuzování vlivů na životní prostředí, a to s ohledem k jeho možným přeshraničním
vlivům.

•

Dopisem ze dne 19. října 2009 byl Krajským úřadem Moravskoslezského kraje
postoupen spisový materiál k posuzovanému záměru Ministerstvu životního prostředí.

•

Dopisem ze dne 26. října 2009 byla dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
zaslána polské straně, společně s výtahem dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
v polském jazyce. Téhož dne Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad,
opětovně rozeslalo dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí dotčeným správním
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům ke zveřejnění a k vyjádření.

•

Informace o dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí byla zveřejněna dne
4. listopadu 2009 na úřední desce Moravskoslezského kraje.

•

Dne 11. listopadu 2009 pověřilo Ministerstvo životního prostředí zpracovatelem posudku
o vlivech záměru na životní prostředí autorizovanou osobu Ing. Tomáše Pavelku.

•

Dopisem ze dne 24. listopadu 2009 zažádala polská strana o prodloužení termínu pro
podání vyjádření.

•

Dne 11. ledna 2010 obdrželo Ministerstvo životního prostředí vyjádření od polského
generálního ředitele Ochrany životního prostředí k záměru. Součástí dopisu byla taktéž
žádost o společné projednání problémů předložených polskou stranou, toto jednání se
uskutečnilo dne 10. února 2010 na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.

•

Na základě dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a všech podaných vyjádření
k ní a na základě projednání s polskou stranou byl zpracován oponentní posudek
o vlivech záměru na životní prostředí. Zpracovaný posudek obdrželo Ministerstvo
životního prostředí dne 17. března 2010.

•

Dne 17. března 2010 byl posudek o vlivech záměru na životní prostředí rozeslán
dotčeným územním samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům a polskému
generálnímu řediteli Ochrany životního prostředí ke zveřejnění a vyjádření.

•

Informace o posudku o vlivech záměru na životní prostředí byla zveřejněna na úřední
desce Moravskoslezského kraje dne 18. března 2010.

•

Dne 21. dubna 2010 rozeslalo Ministerstvo životního prostředí pozvánku na veřejné
projednání dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům
ke zveřejnění. Ministerstvo životního prostředí taktéž informovalo polského generálního
ředitele Ochrany životního prostředí o konání veřejného projednání.

•

Dne 4. května 2010 se v Městském domě kultury Karviná konalo veřejné projednání
záměru.

2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zákona
se uskutečnilo dne 4. 5. 2010 od 16.00 hod. v Městském domě kultury Karviná, Velký sál
v Karviné.
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3. Řízení veřejného projednání
Řízením veřejného projednání byla pověřena (dle § 4 odst. 2 vyhlášky MŽP
č. 457/2001 Sb.) Ing. Jaroslava Honová, ředitelka odboru posuzování vlivů na životní
prostředí MŽP. Na jednání byli za MŽP přítomni také Mgr. Daniel Brix, zástupce ředitelky
odboru posuzování vlivů na životní prostředí a Ing. Dora Bělohlávková, pracovnice oddělení
mezistátní EIA, odboru posuzování vlivů na životní prostředí.
4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, posudek, vyjádření dotčených
územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů a vyjádření veřejnosti
a občanských sdružení a iniciativ k hodnocení vlivů záměru „KIC – Krajské integrované
centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ na životní prostředí,
které MŽP obdrželo dle § 8 a § 9 citovaného zákona.
5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:
oznamovatele, KIC Odpady, a.s.

Ing. Petr Bielan – předseda představenstva
Miroslav Novák – člen a předseda dozorčí
rady

zpracovatele dokumentace

Ing. Josef Beneš
Ing. Tomáš Buroň
MUDr. Bohumil Havel
Ing. Libor Obal

zpracovatele posudku

Ing. Tomáš Pavelka

Moravskoslezský kraj

Miroslav Novák – 1. náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje

Statutární město Karviná

Mgr. Šárka Swiderová – tisková mluvčí

Obec Stonava

Ing. Ondřej Feber – starosta

Obec Horní Suchá

Václav Zider – člen výboru pro životní
prostředí

Statutární město Havířov

Ing. Zdeněk
primátora

Město Petřvald

zástupce nepřítomen

Město Orlová

zástupce nepřítomen

Obec Doubrava

zástupce nepřítomen

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Ing. Tomáš Kotyza – vedoucí odboru ŽP
a zemědělství

Magistrát města Karviné

Mgr. Šárka Swiderová – tisková mluvčí

Magistrát města Havířova

Ing. Jana Návratová – vedoucí odboru ŽP

Městský úřad Orlová

zástupce nepřítomen

Osmanczyk

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Ing. Miroslava Rýparová
oddělení hygieny komunální
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–

náměstek

–

vedoucí

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava
RNDr. Helena Kameníčková
Ing. Radomír Štěrba
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Ing. Pavel Bartoš – předseda komory
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
prof. Ing. Karel Obroučka, CSc. – vedoucí
centra environmentální technologie
ÚJV ŘEŽ
Ing. Pavel Mráz
Technická univerzita v Liberci

prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D

Obec Zebrzydowice

zástupce starosty

Okresní úřad Těšín

tajemník

Veřejného projednání se zúčastnili zástupci občanských sdružení a iniciativ.
Veřejného projednání se zúčastnilo přibližně 125 osob.
6. Program veřejného projednání
1. Úvod
2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran
3. Diskuse
4. Závěr

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Veřejné projednání zahájila Ing. Jaroslava Honová. V úvodu seznámila Ing. Dora
Bělohlávková přítomné s programem veřejného projednání, představila zástupce jednotlivých
stran a provedla časovou posloupnost jednotlivých kroků projednávaného záměru v procesu
EIA.
V druhé části veřejného projednání vystoupili, v souladu s programem veřejného
projednání, zástupci jednotlivých stran.
Ing. Petr Bielan, jako zástupce oznamovatele, představil přítomným projednávaný
záměr. Uvedl, že cílem projektu je snížit množství ukládaných komunálních odpadů
na skládky, tj. ekologický čin, který má vyřešit hospodaření s odpady na území
Moravskoslezského kraje. Konstatoval, že dojde ke zlepšení životního prostředí oproti
současnému stavu, protože projekt využívá komunální odpad k energetickému využití,
tj. výrobě tepla a elektrické energie. Nejedná se o nový zdroj, ale o zdroj, který nahradí
stávající zdroj tepla, a to je teplo z teplárny Karviná, tímto se sníží emisní a imisní zatížení
v dané lokalitě. Dále uvedl, že bez této náhrady tepla nemá záměr ekologický ani ekonomický
smysl, a proto musí společnost spolupracovat se společností Dalkia, která je schopna využít
teplo v síti pro vytápění Karviné a Havířova.
Miroslav Novák, jako zástupce oznamovatele, hovořil o situaci odpadů v regionu
a o výhodě využívání komunálního odpadu pro výrobu tepla a elektrické energie. Zmínil
situaci spaloven na komunální odpad ve vyspělých evropských zemích, jako
např. v Rakousku, Švýcarku a skandinávských zemích. Navíc uvedl, že existuje společná
proklamace mezi Moravskoslezským krajem, mezi společností KIC Odpady a společností
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Dalkia ČR na odběr tepla. Důvod pro vybudování spalovny v Karviné je ten, že město musí
teplo vyrábět, na rozdíl např. od Ostravy a Frýdku Místku, kde teplo vzniká ze stávajících
průmyslových podniků, a výhodou je i blízkost teplárny Karviná.
Zpracovatel dokumentace Ing. Josef Beneš seznámil přítomné s parametry zařízení
a důvodem umístění záměru. Uvedl vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví z pohledu
dopravy. Zhodnotil stav životního prostředí v zájmové oblasti. Dále uvedl vlivy na ovzduší
a klima po dobu výstavby a provozu, vliv na hlukové poměry, vliv na povrchové a podzemní
vody, vliv na veřejné zdraví a vliv na půdu a horninové prostředí a celkový vliv provozu
záměru na životní prostředí.
Zpracovatel posudku Ing. Tomáš Pavelka ve svém vystoupení zhodnotil dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí z hlediska požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a konstatoval, že tato je s uvedeným zákonem v souladu. Zhodnotil
akceptovatelnost záměru z hlediska vlivů na životní prostředí a shrnul zásadní podmínky,
které je nutné dodržet k realizaci záměru.
Předseda představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje,
Ing. Pavel Bartoš, vyjádřil s realizací záměru souhlas a podpořil energetické využívání
komunálního odpadu. Dále zmínil, že komora usiluje o zlepšení ovzduší na území
Moravskoslezského kraje.
Poté Ing. Jaroslava Honová požádala o vyjádření přítomné zástupce dotčených
územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů. Připomínky uplatnili zástupci
za: Moravskoslezský kraj, statutární město Karviná, obec Stonava, obec Horní Suchá,
statutární město Havířov, Krajský úřad Moravskoslezského kraje – odbor životního prostředí
a zemědělství, Magistrát města Havířova – odbor životního prostředí, Krajskou hygienickou
stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a Českou inspekci životního prostředí
– oblastní inspektorát Ostrava.
Dotčené územní samosprávné celky vyjádřily s realizací záměru souhlas i nesouhlas.
Moravskoslezský kraj vyslovil souhlas s realizací záměru. Tisková mluvčí Statutárního města
Karviná vyslovila nesouhlas se záměrem a zmínila další požadavky Karviné, týkající
se dotací. Obec Stonava upozornila na znečištěné ovzduší v dané lokalitě a neexitující
smlouvu se společností Dalkia. Jako podmínku k realizaci záměru požaduje částečné
odstavení stávajících zdrojů tepla. Obec Horní Suchá neodmítá spalovnu s energetickým
využitím, nesouhlasí však s dokumentací a využitím komunikace II. třídy 474. Obec vybízí
k využití železnice, podporují podmínku uvedenou v návrhu stanoviska, týkající se umístění
monitorovací stanice ovzduší v oblasti Horní Suchá a nesouhlasí s názvem záměru. Statutární
město Havířov zmínilo, že připomínky k dokumentaci byly zapracovány do posudku
a podporuje výstavbu záměru.
Dotčené správní úřady vyjádřily s realizací záměru souhlas. Krajský úřad
Moravskoslezského kraje požaduje, aby byla realizací záměru celková emisní situace zlepšena
a aby došlo k částečnému odstavení společnosti Dalkia. Magistrát města Havířova upozornil
na prověření dopravy po železnici a dále uvedl, že připomínky k dokumentaci byly
vypořádány v posudku. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě nemá námitky proti realizaci stavby, za předpokladu, že budou dodrženy určité
podmínky, které budou řešeny v návazné projektové dokumentaci. Česká inspekce životního
prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, porovnávala soulad záměru s koncepčními materiály
kraje. V průběhu procesu EIA připomínkovala doplnění z hlediska ochrany ovzduší a zejména
nakládání s odpady, tyto připomínky byly víceméně vypořádány. Dále požadovala konkrétní
podmínku výběru technologie ve vazbě na výběr lokality a podmínku k upřesnění s nakládání
s odpady. Výstavba záměru je v souladu s novelou zákona o ochraně ovzduší v případě,
že dojde ke snížení současné výroby tepla.
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Celkově lze shrnout, že během vystoupení dotčených územních samosprávných celků
a dotčených správních úřadu zazněla řada připomínek k realizaci záměru, tyto se týkaly
především vlivu na ovzduší, vlivu na hlukové poměry, plánované technologie a dopravního
řešení svozu komunálního odpadu. Dále v průběhu připomínkování zaznělo, že není možné
záměr realizovat za předpokladu, že nedojde k omezení teplárny Karviná a hovořilo
se o nutnosti uzavření smlouvy mezi společností KIC Odpady a společností Dalkia.
V další části veřejného projednání zahájila Ing. Jaroslava Honová (MŽP) diskusi
a vyzvala přítomné zástupce občanských sdružení a následně veřejnost, aby uplatnili své
připomínky z hlediska vlivů záměru na životní prostředí.
V jednotlivých příspěvcích bylo opakovaně upozorněno na skutečnost, že se záměr
nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a byla opakovaně vyjádřena pochybnost
o uzavření smlouvy mezi společností KIC Odpady, a.s. a společností Dalkia o snížení výkonu
teplárny Karviná. Dále bylo upozorňováno na nevyhovující stav dopravy v předmětné lokalitě
a nežádoucí navýšení dopravy spojené s realizací záměru, byl opakovaně vznesen apel
na využívání železniční dopravy. Další připomínky/dotazy se týkaly zejména: názvu záměru;
nakládání s teplem ze zařízení; třídění/separace komunálního odpadu; z jakého důvodu má být
spalovna vystavěna v Karviné; proč je záměr založen na složení komunálního odpadu
v Německu; nakládání s odpadem z provozovny KIC; proč se srovnávají tuhé částice za jeden
rok z pohledu produkce teplárny Karviná a spalovny aj.
V průběhu veřejného projednání byly zmíněny též technické dotazy a připomínky, které
se týkaly zejména kapacity záměru, výšky komínu, výhřevnosti a čištění spalin, havarijního
stavu a čištění spalin, roštové technologie, neznámého chemického a fyzikálního složení
vstupního materiálu do zařízení, čištění odpadních vod, způsobu zajištění kontinuálních
měření, řešení těžkých kovů atd. Na projednávání záměru vystoupil rovněž zástupce starosty
Obce Zebrzydowice, který shrnul vyjádření k posudku ze dne 15. 4. 2010. Dále během
projednání zazněly připomínky, které se netýkaly posuzování vlivů záměru na životní
prostředí, např. ekonomické aspekty aj. Naprostá většina připomínek vznesených veřejností
vyjadřovala obavy z realizace záměru.
Na vznesené připomínky reagovali zástupci jednotlivých stran, tj. oznamovatele,
zpracovatele dokumentace (Obal, Havel), zpracovatele posudku, zástupce Vysoké školy
báňské, zástupce ÚJV ŘEŽ, zástupce České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát
Ostrava a zástupce Technické univerzity v Liberci. V reakci na jednotlivé příspěvky bylo
komentováno: umístění záměru; dopravní situace; název záměru; třídění komunálního
odpadu; nakládání s odpady ze zařízení; vstupní data. Dále byly komentovány technické
parametry zařízení, použité technologie a způsob zajištění provozu (tj. důvod zvolení
technologie; kapacita záměru; výhřevnost a systém čištění spalin, filtrační koláče; řešení
čištění spalin v havarijní situaci; výška komínu; vlastnosti komunálního odpadu; monitoringu
měření emisí, využití energie atp.) a prezentována proklamace mezi KIC Odpady a.s.,
Moravskoslezským krajem a Dalkií a.s. o omezení výkonu teplárny v souvislosti s výstavbou
záměru KIC. Opakovaně během veřejného projednání zaznělo, že není možné záměr
realizovat bez toho, aniž by došlo k částečnému odstavení teplárny Karviná. Zodpovězeny
byly také otázky ekonomického rázu a připomínky k majetkovým poměrům oznamovatele
záměru. Na veřejném projednání byla zástupcům Ministerstva životního prostředí předána
petice s více jak 5.000 podpisy.
Na závěr veřejného projednání Ing. Jaroslava Honová seznámila přítomné s dalšími
kroky procesu posuzování vlivů na životní prostředí, které budou následovat bezprostředně
po skončení veřejného projednání dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a konstatovala, že vlivy záměru byly projednány ze všech podstatných hledisek a všechny
přítomné ubezpečila, že veškeré připomínky shromážděné během procesu EIA, včetně
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připomínek z veřejného projednání budou náležitě zohledněny při formulování závěrečného
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Na všechny připomínky, které byly vzneseny v rámci veřejného projednání, bylo
uspokojivě reagováno.
Veřejné projednání bylo ukončeno dne 4. května 2010 v cca 22.15 hodin.
III. ZÁVĚR
Dle § 17 odst. 5 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, pořizuje příslušný úřad z veřejného projednání zápis obsahující
zejména údaje o účasti a závěry z projednání a dále z něj pořizuje úplný těsnopisný nebo
zvukový záznam.
Vlivy záměru „KIC – Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů
v Moravskoslezském kraji“ byly projednány ze všech podstatných hledisek. Během jednání
zazněla vyjádření, která podporují realizaci záměru a taktéž vyjádření, která se obávají
realizace záměru, nebo záměr v předmětné lokalitě nechtějí.
Konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné projednání
posudku a současně dokumentace k záměru „KIC – Krajské integrované centrum využívání
komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ podle 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 § 4 vyhlášky Ministerstva
životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších
otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Zapsala:

Ing. Dora Bělohlávková, v.r.
pracovník odboru posuzování vlivů na životní prostředí

Schválila:

Ing. Jaroslava Honová, v.r.
ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí
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