
 

 

 

 V Praze dne 16. 1. 2017 
 Č. j.: 2929/ENV/17 

 

 

 

ZÁPIS 

z veřejného projednání dokumentace a posudku 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 

„NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, 
nadbilanční kaly, 1. realizační etapa“ 

konaného dne 12. 1. 2017 v Domě techniky Ostrava (DTO CZ, s.r.o.), 
Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, od 15:00 hodin. 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. Průběh posuzování před veřejným projednáním 

 Dne 26. 2. 2016 bylo na Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování 
vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále jen „MŽP“) předloženo 
oznámení záměru zpracované v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu (Ing. Luboš 
Štancl; osvědčení odborné způsobilosti č.j. 39838/ENV/10; prodloužení 
č.j. 89011/ENV/14). 

 Dopisem ze dne 22. 3. 2016 předalo MŽP oznámení dotčeným územním 
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.  

 Dne 30. 5. 2016 vydalo MŽP závěr zjišťovacího řízení, ve kterém stanovilo 
oblasti, na které je nutné klást důraz při zpracování dokumentace vlivů záměru 
na životní prostředí (dále jen „dokumentace“). 

 Dne 5. 8. 2016 vydalo MŽP usnesení, kterým doplnilo odůvodnění závěru 
zjišťovacího řízení. Usnesení bylo rozesláno dopisem ze dne 8. 8. 2016. 

 Dne 13. 9. 2016 byla na MŽP předložena dokumentace zpracovaná 
Ing. Lubošem Štanclem. 

 Dopisem ze dne 14. 9. 2016 rozeslalo MŽP dokumentaci dotčeným územním 
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.  

 Dne 11. 10. 2016 pověřilo MŽP zpracováním posudku Ing. Josefa 
Tomáška, CSc. (osvědčení č.j. 69/14/OPV/93 s prodloužením autorizace 
rozhodnutím č.j. 37351/ENV/16). 

 Dne 19. 10. 2016 převzal zpracovatel posudku dokumentaci a další podklady. 

 Dne 24. 11. 2016 obdrželo MŽP zpracovaný posudek. 
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 Dopisem ze dne 1. 12. 2016 byl posudek rozeslán dotčeným územním 
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění 
a k vyjádření.  

 Dne 3. 1. 2017 rozeslalo MŽP pozvánku na veřejné projednání. 

 Dne 12. 1. 2017 se konalo veřejné projednání dokumentace a posudku. 

2. Místo a čas veřejného projednání 

Veřejné projednání dokumentace a posudku ve smyslu § 17 zákona 
se uskutečnilo dne 12. 1. 2017 v Domě techniky Ostrava (DTO CZ, s.r.o.), 
Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, od 15:00 hod. 

3. Řízení veřejného projednání 

Řízením veřejného projednání byla pověřena (dle § 4 odst. 2 vyhlášky) 
Ing. Klára Maláčová, pracovnice oddělení mezistátní EIA odboru posuzování vlivů 
na životní prostředí a integrované prevence MŽP. Na jednání byl za MŽP dále 
přítomen Mgr. Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence MŽP a Ing. Milan Muzikář, vedoucí oddělení mezistátní 
EIA odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP. 

 

4. Předmět veřejného projednání 

Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, posudek, vyjádření 
dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů  
a vyjádření veřejnosti k posouzení vlivů záměru „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – 
LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. realizační etapa“ na životní prostředí. 

5. Účastníci veřejného projednání 

Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany: 

oznamovatele, AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o. Ing. Aleš Hampl 
RNDr. Roman Jerie 
Ing. Radek Halbich 

zpracovatele dokumentace Ing. Luboš Štancl 

zpracovatele posudku  Ing. Josef Tomášek, CSc. 

dotčené územní samosprávní celky: 

Moravskoslezský kraj Ing. Dana Kučová 

Statutární město Ostrava Mgr. Kateřina Šebestová 

Statutární město Ostrava,  
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Ing. Jana Kučová 

Statutární město Ostrava,  
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz nezúčastnil se 

dotčené správní úřady: 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ing. Dana Kučová 
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Magistrát města Ostravy Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě  Ing. Miroslava Rýparová 

Česká inspekce životního prostředí, OI Ostrava Ing. Karel Kozubek 

 

Veřejného projednání se zúčastnili taktéž zástupci veřejnosti. Celkem se 
veřejného projednání zúčastnilo cca 40 osob. 

6. Program veřejného projednání 

1. Úvod 

2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran 

3. Diskuse 

4. Závěr 
 

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 

Veřejné projednání zahájila Ing. Maláčová (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. Hampl, jako zástupce oznamovatele, představil zakázku a její smluvní 
zajištění a časový rámec odtěžby a odstranění kalů na koncových zařízeních. 
Předmětem záměru je technické řešení úpravy a odtěžby kalů a vliv na životní 
prostředí. Ve věci tzv. koncových zařízení uvedl, že dosud probíhají obchodní 
jednání s koncovými zařízeními a deklaroval skutečnost, že všechna tato zařízení 
jsou již v současné době oprávněna odstraňovat nebezpečné odpady. Po ukončení 
procesu EIA bude následovat prováděcí projekt, kde budou koncová zařízení 
explicitně uvedena. Oznamovatel akceptuje podmínky uvedené v posudku. Závěrem 
byla deklarována snaha o zkrácení lhůt při sanaci. 

Ing. Štancl, jako zpracovatel dokumentace, seznámil přítomné s rozsahem 
a technickým řešením záměru a vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí 
(zejména hluk a imise). Záměr nebude významně ovlivňovat hlukovou situaci. Byla 
navržena opatření ke snížení vlivů na životní prostředí a lidské zdraví a při jejich 
dodržování je vliv záměru minimalizován. Záměr je realizovatelný v navržené 
variantě.  

Ing. Tomášek, CSc., jako zpracovatel posudku, zrekapituloval historii příprav 
a již proběhlou sanaci lagun Ostramo, zhodnotil kvalitu dokumentace, konstatoval, 
že dokumentace je zpracována na dobré úrovni. Dále uvedl, že záměr je 
realizovatelný s akceptovatelnými vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví za 
předpokladu dodržení opatření navržených v dokumentaci. Po ukončení záměru má 
záměr jednoznačně pozitivní vliv. Obdržená vyjádření k dokumentaci byla 
vypořádána v posudku.  Konstatoval, že pro záměr je navrženo souhlasné stanovisko 
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (při splnění stanovených 
podmínek). Dále zpracovatel posudku zrekapituloval a vypořádal vyjádření obdržená 
k posudku.   
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Poté Ing. Maláčová požádala o vyjádření zástupce dotčených územních 
samosprávných celků a dotčených správních úřadů. Přítomní zástupci dotčených 
územních samosprávných celků (Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, 
Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky) a dotčených 
správních úřadů (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Magistrát města Ostravy, 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Česká 
inspekce životního prostředí, OI Ostrava) zrekapitulovali svá vyjádření k posudku, 
která již byla písemně zaslána na MŽP, v případě ČIŽP kopii vyjádření předali na 
místě.   

V následné diskuzi se RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. (Zdravotní ústav Ostrava) 
dotázal na navazující správní řízení, k němuž se bude vztahovat výsledek procesu 
EIA. 

Na vznesený dotaz bylo zástupcem oznamovatele a zpracovatelem posudku 
obratem reagováno. 

Na závěr veřejného projednání Ing. Maláčová uvedla, 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 subjektům a že 
na základě dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim 
uplatněných bude MŽP vydáno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení 
předmětného záměru na životní prostředí. 

Veřejné projednání bylo ukončeno dne 12. 1. 2017 v cca 15:50 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 „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční 
kaly, 1. realizační etapa“ byly projednány ze všech podstatných hledisek. 

Jako pověřená osoba konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení 
pro veřejné projednání dokumentace a posudku záměru „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – 
LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. realizační etapa“ podle zákona a vyhlášky. 

 
 
 
Zapsala: Ing. Klára Maláčová 

pracovnice odboru posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence 
 

 
Schválil: Mgr. Evžen Doležal 

ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence  


