MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 5. 9. 2011
Č.j.: 69309/ENV/11

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

„Komplexní změna kontinuálního odlévání oceli
v ArcelorMittal Ostrava a.s.“
konaného dne 30. 8. 2011 v Konferenčním salonku, Dům kultury Akord, náměstí SNP 1,
700 30 Ostrava-Jih, od 15:00 hod.
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
Dosavadní průběh procesu je patrný z následujícího přehledu:
•

Oznámení záměru zpracované Ing. Lubošem Štanclem dle přílohy č. 4 k zákonu bylo
MŽP předloženo dne 24. 1. 2011.

•

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 2. 2. 2011 rozesláním oznámení záměru dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.

•

Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 14. 4. 2011 vydáním závěru zjišťovacího řízení s tím,
že záměr má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona. A dále,
že předložené oznámení dle přílohy č. 4 k zákonu není nutné dopracovávat a považuje
se za dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“).

•

Dne 20. 4. 2011 byl zpracováním posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen
„posudek“) pověřen RNDr. Tomáš Bajer, CSc.

•

Dne 30. 6. 2011 obdrželo MŽP zpracovaný posudek.

•

Dne 11. 7. 2011 byl posudek rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.

•

Dne 11. 8. 2011 rozeslalo MŽP pozvánku na veřejné projednání dotčeným územním
samosprávným celkům ke zveřejnění.

•

Veřejné projednání k předmětnému záměru se konalo dne 30. 8. 2011.

2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo
dne 30. 8. 2011 v Konferenčním salonku, Dům kultury Akord, náměstí SNP 1,
700 30 Ostrava-Jih, od 15:00 hod.

3. Řízení veřejného projednání
Řízením veřejného projednání byla pověřena (dle § 4 odst. 2 vyhlášky) Ing. Barbora Fűrstová,
pracovník oddělení metodiky a projektové EIA odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence. Na jednání byla za MŽP dále přítomna Ing. Kateřina Pekárková, 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 veřejnosti k posouzení vlivů záměru
„Komplexní změna kontinuálního odlévání oceli v ArcelorMittal Ostrava a.s.“ na životní prostředí.
5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:
zástupce oznamovatele ArcelorMittal Ostrava a.s.
Ing. Petr Baranek, ředitel pro životní
prostředí
Mgr. Jan Rafaj, MBA, ředitel pro
personalistiku a vnější vztahy
zpracovatele dokumentace

Ing. Luboš Štancl
Ing. Radim Seibert

zpracovatele posudku

RNDr. Tomáš Bajer
Ing. Zdeněk Obršál

dotčené samosprávné celky:
Moravskoslezský kraj

nezúčastnil se

Statutární město Ostrava

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí
odboru ochrany životního prostředí,
pověřený statutárním městem k vyjádření

dotčené správní úřady:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Ing. Daniel Kostovský, odbor zemědělství
a životního prostředí, oddělení ochrany
ovzduší a integrované prevence

Magistrát města Ostravy

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí
odboru ochrany životního prostředí

Statutární město Ostrava,
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

nezúčastnil se

Statutární město Ostrava,
Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

Ing. Štěpán Košťál, místostarosta

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

nezúčastnil se

Česká inspekce životního prostředí,
oblastní inspektorát Ostrava

Ing. Roman Šotkovský, oddělení ochrany
ovzduší
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Veřejného projednání se zúčastnili také zástupci veřejnosti, celkem se veřejného projednání
zúčastnilo cca 43 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, krátce zrekapitulovala proces posuzování vlivů tohoto záměru na životní
prostředí a představila zástupce jednotlivých stran.
V druhé části veřejného projednání vystoupili, v souladu s programem veřejného projednání,
zástupci jednotlivých stran.
Ing. Baranek, jako zástupce oznamovatele, představil vývoj investic společnosti ArcelorMittal
Ostrava a.s. v oblasti ochrany životního prostředí v minulosti i v budoucnosti s tím, že součástí je
nejen předmětný záměr, ale i další v současné době již posouzené či posuzované záměry. Dále
seznámil přítomné s důvody plánované realizace záměru z hlediska jeho přínosů a uvedl, že
kapacita zařízení pro kontinuální odlévání oceli zůstane nezměněna (dle platného integrovaného
povolení).
Ing. Štancl, jako zpracovatel dokumentace, komentoval navrhovaná kompenzační opatření,
uvedl výčet jednotlivých studií, které byly přílohou dokumentace. Zhodnotil očekávaný pokles
imisních příspěvků jednotlivých polutantů a také zlepšení hlukové situace. Na závěr konstatoval, že
dle studií je vyloučeno významné ovlivnění složek životního prostředí v důsledku realizace záměru,
která naopak přispěje ke zlepšení stávajícího životního prostředí.
RNDr. Bajer, jako zpracovatel posudku, zhodnotil úroveň zpracované dokumentace, včetně
kvality jednotlivých příloh s tím, že v dokumentaci chybí údaje o dopravní obslužnosti. Dále uvedl,
že součástí posudku je také oponentní zhodnocení studie vlivů na veřejné zdraví, z nějž vyplynuly
další podmínky stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen
„stanovisko“) vedoucí ke zlepšení ovzduší. V závěru konstatoval, že v posudku je navrženo
souhlasné stanovisko s řadou podmínek pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru.
Ing. Fűrstová následně vyzvala zástupce dotčených územně samosprávných celků a dotčených
správních úřadů, aby se vyjádřili k tomu, jak posudek vypořádal jejich připomínky k dokumentaci
a aby uplatnili případná vyjádření k závěrům posudku a návrhu stanoviska příslušného úřadu.
K vystoupení byli vyzváni přítomní zástupci Statutárního města Ostravy, Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, Magistrátu města Ostravy, Úřadu městské části Radvanice a Bartovice,
České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Ostrava (dále jen „ČIŽP“).
Zástupce Magistrátu města Ostravy upozornil MŽP na skutečnost, že mezi vyjádřeními
uvedenými v posudku není vypořádáno vyjádření magistrátu, které však bylo na MŽP v zákonném
termínu doručeno, přičemž tuto skutečnost deklaroval doručenkou, kterou také předal Ing. Fűrstové.
Po její kontrole bylo zjištěno, že vyjádření bylo zasláno do datové schránky MŽP určené pouze pro
potřeby ISPOP. Zástupcem magistrátu bylo dále sděleno, že stejně jako vyjádření k posudku bylo
i vyjádření k oznámení (dokumentaci) kladné. Zástupce, ČIŽP, Oblastní inspektorát Ostrava, uvedl,
že se záměrem i s vypořádáním vyjádření jak v závěru zjišťovacího řízení, tak i v posudku souhlasí.
Uvedl, že zpracovatel posudku některé požadavky ČIŽP zpřísnil, konkrétně emisní limit pro látkové
filtry na odprášení kesonu a na odprášení dopravy a skladování surovin ve vakuovací stanici.
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Doporučuje ponechání emisního limitu na hodnotě 20 mg/m3. Veškerá písemně obdržená vyjádření
k posudku záměru budou vypořádána v rámci stanoviska MŽP.
V další části veřejného projednání uplatnili svá vyjádření pan Vladimír Burda, pan Jaroslav
Nociar a paní Pavla Skýbová za o.s. Vzduch, pan Roman Bečica ze základní organizace ocelárny
v ArcelorMittal Ostrava a.s. Převážná část připomínek se týkala stávající imisní situace v oblasti
a příspěvku záměru po realizaci; měření fugitivních emisí; emistních limitů; kompenzačních
opatření; kapacity záměru; vlivů na veřejné zdraví; variantního řešení záměru; nejlepších
dostupných technik; vlivů na majetek (poničené střechy, omítky). Ze strany veřejnosti bylo
vysloveno dále jedno souhlasné vyjádření.
Na vznesené dotazy bylo zástupci jednotlivých stran (příslušným úřadem, týmem
oznamovatele, týmem zpracovatele dokumentace, týmem zpracovatele posudku) reagováno.
Na závěr veřejného projednání bylo uvedeno Ing. Fűrstovou, že vlivy záměru na životní
prostředí byly dle požadavků zákona projednány ze všech podstatných hledisek s tím, že zápis
z veřejného projednání bude zaslán všem dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
správním úřadům a že na základě oznámení (dokumentace), posudku, veřejného projednání
a vyjádření k nim uplatněných bude vydáno MŽP stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí.
Veřejné projednání bylo ukončeno dne 30. 8. 2011 v cca 16:40 hodin.
III. 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 úplný těsnopisný nebo zvukový
záznam.
Vlivy záměru „Komplexní změna kontinuálního odlévání oceli v ArcelorMittal Ostrava a.s.“
byly projednány ze všech podstatných hledisek.
Jako pověřená osoba konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné
projednání posudku a současně dokumentace k záměru „Komplexní změna kontinuálního odlévání
oceli v ArcelorMittal Ostrava a.s.“ podle zákona a vyhlášky.

Zapsala:

Ing. Barbora Fűrstová
pracovník odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
pověřená řízením veřejného projednání

Schválila: Ing. Jaroslava Honová
ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
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