MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 1. 9. 2010
Č.j.: 76603/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 (dále
jen „zákon“), a § 4 vyhlášky Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“)
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí (dále jen „vyhláška“), k záměru
„Plavební

komora Bělov“

konaného dne 24. 8. 2010 v hudebním sálu Hotelu Baťov – Společenský dům, Tylova 727,
765 02 Otrokovice.
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
Dosavadní průběh procesu je patrný z následujícího přehledu:
• 11. 9. 2008 bylo MŽP, jako příslušnému úřadu, předloženo oznámení vlivů záměru
zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu.
• 30. 9. 2008 bylo zahájeno zjišťovací řízení rozesláním oznámení záměru dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění
a vyjádření. Cílem zjišťovacího řízení bylo v tomto případě stanovit, zda záměr má
významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.
• 6. 1. 2009 byl vydán závěr zjišťovacího řízení s tím, že záměr má významný vliv na
životní prostředí a bude posuzován podle zákona a dále zde byly upřesněny oblasti, na
které je třeba klást důraz při zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
(dále jen „dokumentace“).
• 25. 11. 2009 byla příslušnému úřadu předložena dokumentace zpracovaná oprávněnou
osobou Ing. Alexandrem Mertlem.
• 14. 12. 2009 MŽP rozeslalo dokumentaci dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.
• 26. 1. 2010 byl příslušným úřadem pověřen zpracováním posudku o vlivech záměru
na životní prostředí (dále jen „posudek“) RNDr. Vladimír Ludvík, oprávněná osoba.
• Na základě dokumentace a všech podaných vyjádření k ní byl zpracován oponentní
posudek. Posudek obdrželo MŽP dne 9. 7. 2010.
• 19. 7. 2010 byl posudek rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
• 9. 8. 2010 rozeslalo MŽP pozvánku na veřejné projednání dotčeným územním
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění.
• 24. 8. 2010 se konalo veřejné projednání záměru.

2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zákona se
uskutečnilo dne 24. 8. 2010 v hudebním sálu Hotelu Baťov – Společenský dům, Tylova 727,
765 02 Otrokovice.
3. Řízení veřejného projednání
Veřejné projednání řídila jako pověřená osoba (dle § 4 odst. 2 vyhlášky) Ing. Barbora
Fűrstová pracovnice oddělení metodiky a projektové EIA odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence, MŽP. Na jednání byla za MŽP přítomna také Ing. Kateřina
Špačková, vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA, odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence.
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 k posouzení vlivů záměru „Plavební komora Bělov“ na životní
prostředí.
5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:
oznamovatele, Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Jan Bukovský, Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje
Ing. Filip Dušek, referent oddělení rozvoje
zpracovatele dokumentace

Ing. Alexandr Mertl
Mgr. Stanislav Mudra

zpracovatele posudku

RNDr. Vladimír Ludvík

Zlínský kraj

nezúčastnil se

Město Otrokovice

Mgr. Jaroslav Budek, místostarosta

Město Kroměříž

nezúčastnil se

Město Hulín

nezúčastnil se

Obec Žlutava

nezúčastnil se

Obec Bělov

Jiří Přecechtěl, starosta

Obec Kvasice

nezúčastnil se

Obec Střížovice

nezúčastnil se

Krajský úřad Zlínského kraje

nezúčastnil se

Městský úřad Otrokovice

Ing. Petr Zakopal, vedoucí odboru životního prostředí

Městský úřad Kroměříž

nezúčastnil se

Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Ing. Magda Mezírková
Českou inspekci životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
Ing. Jiří Klíma (zástupce vedoucího odd. ochrany vod)
Povodí Moravy s.p.

Ing. Pavel Cemek, ředitel závodu Střední Morava
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Dále byli na veřejném projednání přítomni zástupci veřejnosti a zástupci občanských
sdružení. Veřejného projednání se celkem zúčastnilo cca 35 osob.
6. Program veřejného projednání
1. Úvod
2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran
3. Diskuse
4. Závěr
II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Veřejné projednání zahájila Ing. Fűrstová (MŽP). V úvodu seznámila 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. Jan Bukovský, Ph.D., jako oprávněný zástupce oznamovatele, představil
přítomným projednávaný záměr. Byly zmíněny důvody pro realizaci záměru, vysvětlen
průběh výstavby a popsáno technické řešení záměru.
Zpracovatel dokumentace Ing. Alexandr Mertl, který spolupracoval s Mgr. Stanislavem
Mudrou (biologické hodnocení) seznámil přítomné s obsahem dokumentace a s velikostí
a významností negativních vlivů záměru na životní prostředí.
Zpracovatel posudku, RNDr. Vladimír Ludvík, zhodnotil dokumentaci z hlediska
požadavků zákona. Záměr za podmínek dodržení opatření preventivního, eliminačního
a kompenzačního charakteru doporučil k realizaci.
Poté Ing. Fűrstová požádala o vyjádření přítomné zástupce dotčených územních
samosprávných celků a dotčených správních úřadů. Připomínky uplatnili zástupci města
Otrokovice, obce Bělov, Městského úřadu Otrokovice, Krajské hygienické stanice Zlínského
kraje se sídlem ve Zlíně, České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Brno,
a Povodí Moravy s.p.
Ve vystoupení zástupce Městského úřadu Otrokovice byl vyjádřen nesouhlas s realizací
záměru z důvodu významného vlivu na vodní ekosystém (ichtyofaunu a obojživelníky) a na
významný krajinný prvek - řeku Moravu a údolní nivu řeky Moravy. Česká inspekce
životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, považuje záměr za rizikový z hlediska
možnosti úniku pohonných hmot do povrchových vod.
V průběhu připomínkování bylo požadováno vypořádání připomínek a jejich zohlednění
v návrhu stanoviska.
V další části veřejného projednání zahájila Ing. Fürstová diskusi a vyzvala přítomné
zástupce veřejnosti, aby uplatnili své připomínky z hlediska vlivů záměru na životní prostředí.
V jednotlivých příspěvcích byly vyjádřeny názory související s prohrábkou dna
a s využitím takto získaného materiálu, se zbudováním rybího přechodu, s dokončením
soukromé malé vodní elektrárny sousedící s plavební komorou a s přínosností celého záměru.
Na vznesené připomínky reagovali obratem zástupci jednotlivých stran (oznamovatel,
zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku). Vysvětleny byly všechny relevantní
připomínky k záměru a byl objasněn vliv záměru na jednotlivé složky životního prostředí.
Zástupci veřejnosti v průběhu veřejného projednání vyjádřili podporu realizaci záměru.
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Na závěr veřejného projednání Ing. Fürstová seznámila přítomné s dalšími kroky
procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí, které budou následovat bezprostředně
po skončení veřejného projednání dle zákona a konstatovala, že vlivy záměru byly projednány
ze všech podstatných hledisek a všechny přítomné ubezpečila, že veškeré připomínky
shromážděné během procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí, včetně
připomínek z veřejného projednání, budou náležitě zohledněny při formulování závěrečného
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Veřejné projednání bylo ukončeno v cca 16.40 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 „Plavební komora Bělov“ byly projednány ze všech podstatných hledisek.
Konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné projednání
posudku a současně dokumentace k záměru „Plavební komora Bělov“ podle zákona
a § 4 vyhlášky.

Zapsala:

Ing. Barbora Fürstová, v.r.
pověřená řízením veřejného projednání

Schválila:

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

4

