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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění
průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ na životní prostředí podle zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – vrácení dokumentace k přepracování
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, jako příslušný úřad podle
§ 21 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“), v souladu s ust. § 8 odst. 5 zákona vrací oznamovateli
k přepracování dokumentaci vlivů záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie
čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“, jejíž zpracování zajistil podle
§ 8 odst. 1 zákona.
Dokumentace a veškerá vyjádření dotčených účastníků procesu posuzování k této dokumentaci,
obdržená v rámci jejího zveřejnění, byla předána zpracovateli posudku, který v souladu
s příslušnými ustanoveními citovaného zákona rovněž dospěl k závěru, že zjištěné nedostatky
nevytváří předpoklad pro možnost vypracování posudku v souladu s podmínkami stanovenými
zákonem a jsou oprávněným důvodem požadavku na přepracování předmětné dokumentace.
Dokumentaci je nutno doplnit o následující skutečnosti:
1) Porovnání záměru se Závěry o BAT pro zpracování odpadu [Prováděcí rozhodnutí komise (EU)
2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných
technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování
odpadu].
V souladu s tím:
2) Stanovit konkrétní úrovně emisí záměru do vody (limity) pro nepřímé vypouštění.
3) Stanovit postupy monitorování a především měření emisí znečišťujících látek vypouštěných
do vod.
A dále:
4) Stanovit postupy charakterizace odpadu (včetně limitů) a postupy před přejímkou odpadu
(vč. monitorování a měření).
5) Precizovat vyhodnocení vlivu záměru na povrchové vody (včetně potenciálního ovlivnění
útvarů povrchových vod).
6) Specifikovat způsob odstraňování příp. využívání odpadů, vznikajících při provozu zařízení
(technologie záměru vč. odparky).
Současně doporučujeme reagovat
obdržených k dokumentaci.
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Dopracovanou dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí požadujeme předložit v 1 ks
v tištěné podobě a 1 ks v elektronické podobě. Po předložení bude přepracovaná dokumentace
opět rozeslána ke zveřejnění a vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům, dotčeným
správním úřadům a veřejnosti.

Ing. Jaroslav VACEK
Ředitel odboru výkonu státní správy IV
podepsáno elektronicky

Statutární město Most a Ústecký kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme
ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o vrácení dokumentace
k přepracování, na úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme
v souladu s § 16 odst. 2 zákona o zaslání elektronického vyrozumění (prostřednictvím e-mailu
na adresu miroslav.votocek@mzp.cz) o dni vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce.

Rozdělovník
Oznamovatel:
1/

Gutra s.r.o., Kostelní 1079, 434 01 Starý Most

Dotčené územní samosprávné celky:
2/
3/

Ústecký kraj, k rukám hejtmana, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem
Statutární město Most, k rukám primátora, Radniční č. 1/2, 434 01 Most

Dotčené správní úřady:
4/
5/
6/
7/

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem
Magistrát města Mostu, Radniční č. 1/2, 434 01 Most
KHS, územní pracoviště Most, J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most
ČIŽP OI Ústí nad Labem, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem

Zpracovatel dokumentace:
8/

Ing. Jiří Blažek, CSc., LI-VI Praha, spol. s r.o., Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3

Zpracovatel posudku dokumentace:
9/

Ing. Petr Mynář, INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639 00 Brno
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