Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

Praha dne 3. října 2019
Č. j.: MZP/2019/710/8338
Vyřizuje: Ing. Pišová
Tel.: 267 122 473
E-mail: Petra.Pisova@mzp.cz

ZÁPIS
z veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 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 § 3 vyhlášky Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) č. 453/2017 Sb.,
o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů
na životní prostředí (dále jen „vyhláška“), k záměru

„Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO
Malešice“
konaného dne 19. 9. 2019 v budově Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 1429/68,
101 38 Praha 10, od 15:00 hodin.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním


Dne 11. 7. 2019 byla na MŽP předložena dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
(dále jen „dokumentace“) zpracovaná Ing. Pavlem Obrdlíkem.



Dne 16. 7. 2019 MŽP rozeslalo dokumentaci dotčeným územním samosprávným celkům
(dále jen „DÚSC“) a dotčeným orgánům ke zveřejnění a k vyjádření. Informace
o dokumentaci byla zveřejněna dne 22. 7. 2019 na úřední desce hlavního města Prahy.



K dokumentaci bylo příslušnému úřadu ve lhůtě doručeno celkem 13 vyjádření (4 vyjádření
DÚSC, 3 vyjádření dotčených orgánů, 2 vyjádření z řad veřejnosti a 4 vyjádření ostatních
subjektů). Doručena byla 2 vyjádření po lhůtě.



Dopisem ze dne 26. 8. 2019 byl zpracováním posudku pověřen Ing. Josef Tomášek, CSc.,
držitel autorizace dle § 19 zákona (osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 69/14/OPV/93,
rozhodnutí o prodloužení autorizace č.j. 37351/ENV/16)
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Dne 29. 8. 2019 byly zpracovateli posudku doručeny všechny podklady potřebné ke
zpracování posudku.



Dne 10. 9. 2019 rozeslalo MŽP informaci o konání veřejného projednání DÚSC a dotčeným
orgánům ke zveřejnění. Informace o konání veřejného projednání byla zveřejněna dne
11. 9. 2019 na úřední desce hlavního města Prahy.

2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání dokumentace ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo dne
19. 9. 2019 od 15:00 hodin v budově Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 1429/68,
101 38 Praha 10, od 15:00 hodin.
3. Řízení veřejného projednání
Řízením veřejného projednání byla pověřena (dle § 3 odst. 2 vyhlášky) Ing. Petra Pišová,
referentka oddělení metodiky a projektové EIA odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence (dále jen „OPVIP“). Na jednání byl za MŽP přítomen také Ing. Petr
Slezák, vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA a zástupce ředitele OPVIP Ministerstva
životního prostředí.
4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, vyjádření DÚSC a dotčených
orgánů, vyjádření dotčené veřejnosti a vyjádření veřejnosti k posouzení vlivů záměru
„Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice“ na životní prostředí.
5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:
zástupce oznamovatele

Dr. Ing. Aleš Bláha

(Pražské služby, a.s.)

Ing. Tomáš Baloch

zpracovatel dokumentace

Ing. Pavel Obrdlík
Mgr. Radek Jareš

zpracovatel posudku

Ing. Josef Tomášek CSc.

dotčené územní samosprávní celky:
hlavní město Praha

nezúčastnilo se

městská část Praha – Štěrboholy

nezúčastnila se

městská část Praha 10

Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka
Ing. Milan Maršálek, předseda výboru pro
životní prostředí a infrastrukturu

městská část Praha 9

nezúčastnila se
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městská část Praha 14

Ing. Jana Lebedová, vedoucí oddělení úseku
územního rozvoje

městská část Praha 15

nezúčastnila se

městská část Praha – Dolní Počernice

nezúčastnila se

městská část Praha – Dubeč

nezúčastnila se

městská část Praha – Dolní Měcholupy

nezúčastnila se

dotčené orgány:
Magistrát hlavního města Prahy

nezúčastnil se

Hygienická stanice hlavního města Prahy

nezúčastnila se

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
nezúčastnila se
6. Program veřejného projednání
1.

Úvod

2.

Vystoupení zástupců jednotlivých stran

3.

Diskuse

4.

Závěr

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Veřejné projednání zahájila Ing. Petra Pišová (MŽP). V úvodu seznámila přítomné
s programem veřejného projednání, představila zástupce jednotlivých stran a provedla
časovou rekapitulaci jednotlivých kroků projednávaného záměru v procesu posuzování vlivů
na životní prostředí (dále jen „proces EIA“).
Zástupce oznamovatele Dr. Ing. Aleš Bláha a poté i Ing. Tomáš Baloch prostřednictvím
prezentace podrobně představil projednávaný záměr, zejména rozsah záměru a technické
řešení záměru. Seznámil účastníky s generální obnovou (opravou) a ekologizací, která
v zařízení aktuálně probíhá. Komplexně vysvětlil celkovou problematiku odpadového
hospodářství spojenou zejména s množstvím vyprodukovaných odpadů a jeho dalším
možném zpracování či využití.
Zpracovatel dokumentace Ing. Pavel Obrdlík shrnul průběh prací na záměru. Uvedl, že
pro hodnocení jednotlivých složek životního prostředí a zejména pro stanovené oblasti, ve
kterých může mít předmětný záměr významné vlivy na životní prostředí, byly zpracovány
odborné studie. Mgr. Radek Jareš seznámil přítomné s výsledky rozptylové a hlukové studie
a s tím souvisejí vliv záměru na veřejné zdraví.
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Zpracovatel posudku Ing. Josef Tomášek CSc. ve svém vystoupení informoval o tom, že
se dokumentací a jejími přílohami seznámil. Informace, které potřeboval objasnit, si vyžádal
od oznamovatele. Zařízení navštívil, podrobně se seznámil s celým záměrem, jeho výstupy
i s generální rekonstrukcí, která v zařízení probíhá. Zdůraznil, že po veřejném projednání
bude mít všechny potřebné materiály, aby mohl zpracovat posudek a navrhnout Ministerstvu
životního prostředí stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Poté Ing. Petra Pišová vyzvala zástupce DÚSC a dotčených orgánů, aby uplatnili případné
připomínky k záměru (dokumentaci). Ze zástupců DÚSC vystoupila za městskou část
Praha 10 Ing. Jana Komrsková, která uvedla, že uplatnili připomínky písemně a že vše jim
bylo vysvětleno a jejich připomínky byly vypořádány. Dále za městskou část Praha 10
vystoupil Ing. Milan Maršálek s tím, že doufá, že stanovisko Ministerstva životní prostředí
bude garantovat plnění závazných limitů a že i nadále budou probíhat závazné kontroly
vypouštění škodlivých látek (emisí) do ovzduší. Dále se obrátil s prosbou na oznamovatele,
zda by mohla městská část dostávat pravidelné informace a novinky o provozu zařízení na
energetické využití odpadu – ZEVO. Za městskou část Praha 14 vystoupila Ing. Jana
Lebedová, která měla dotaz týkající se dopravy. Zejména, co je příčinou, že rozpad dopravy
způsobí její navýšení severním směrem (zástavba na Jiráskově čtvrti a v Hloubětíně). Zda
byla započítána kumulace s provozovnou Coca-Cola. Na vznesené dotazy bylo zástupci
jednotlivých stran obratem reagováno. K problematice ohledně dopravy bylo sděleno, že
vlivem záměru se doprava mírně zvýší (bude se navážet více odpadu do ZEVO), ale nebylo
zohledněno, že nemalé množství odpadu, které se momentálně vozí na skládky a jezdí právě
severním směrem (Úholičky, Benátky n. Jizerou), bude v budoucnu končit v ZEVO místo toho,
aby bylo převáženo dál severním směrem. Kumulace dopravy s Coca-Colou započítány
nejsou, nebyla k dispozici data, hlukový i imisní příspěvek je nicméně zanedbatelný.
V rámci diskuze nebyla uplatněna žádná vyjádření, dotazy ani připomínky.
Veřejné projednání bylo ukončeno dne 19. 9. 2019 v 17:01 h.

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 zvukový záznam.
Vlivy záměru „Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice“ byly projednány
ze všech podstatných hledisek.
Konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné projednání
dokumentace k záměru „Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice“ podle zákona
a vyhlášky.
Zapsala:

Ing. Petra Pišová
referentka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
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Schválil:

Ing. Petr Slezák
vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA a zástupce ředitele odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
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