Odbor výkonu státní správy V
1. máje 858/26, 460 01, Liberec 3

ADRESÁT :
rozdělovník

Vyřizuje:
RNDr. Darja Marešová Jirků
Tel.: (0420) 485 340 914
Fax: (0420) 485 340 901
e-mail: darja.jirku@mzp.cz
V Liberci, dne 18. 3. 2014
č.j. 18136/ENV/14
281/540/14

Věc: Posuzování vlivů záměru „Centrum pro komplexní nakládání s odpady –
Lomnice nad Popelkou“ na životní prostředí (EIA) – vrácení dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí k přepracování a doplnění
A/ REKAPITULACE PROCESU EIA
Dne 30. 9. 2013 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované prevence (dále jen MŽP OPVIP) dokumentaci vlivů
výše uvedeného záměru (dále jen dokumentace EIA) podle § 6 odst. 5 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí, dále jen zákon). Oznamovatelem záměru je obchodní společnost
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové. Záměr je zařazen pod bod
10. 2. kategorie I přílohy č. 1 k zákonu (zařízení k odstraňování ostatních odpadů
s kapacitou nad 30.000 tun/rok).
Proces EIA byl dne 17. 10. 2013 převeden k přímému zajištění odboru výkonu státní
správy V v Liberci (dále jen MŽP, OVSS V nebo příslušný úřad). Dne 24. 10. 2013
byla dokumentace EIA rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a
dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Informace o dokumentaci byla
zveřejněna na úřední desce Libereckého kraje dne 7. 11. 2013. Zpracováním
posudku o vlivech záměru byl pověřen Ing. Petr Pozděna, držitel autorizace podle §
19 zákona. Dokumentace včetně všech obdržených vyjádření byla zpracovateli
posudku zaslána dne 31. 1. 2014.
Dne 6. 3. 2014 MŽP, OVSS V obdržel dopis zpracovatele posudku s doporučením
vrátit dokumentaci EIA k přepracování. Podle ust. § 9 odst. 5 zákona zpracovatel
posudku nesmí posuzovanou dokumentaci sám přepracovávat, ani ji doplňovat,
proto je nutno v souladu s § 8 odst. 5 zákona uvedenou dokumentaci vrátit
zpracovateli, k přepracování nebo doplnění tak, aby zpracovatel posudku měl
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k dispozici veškeré údaje, na základě kterých vyhodnotí velikost a významnost vlivů
tohoto záměru na životní prostředí, a aby mohl navrhnout Ministerstvu životního
prostředí stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
B/ POŽADAVKY NA PŘEPRACOVÁNÍ a DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE EIA
Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu EIA a na
základě doporučení zpracovatele posudku Ministerstvo životního prostředí vrací dle
§ 8 odst. 5 zákona dokumentaci EIA k přepracování. Dokumentaci EIA je třeba
přepracovat v rozsahu dle relevantních požadavků ČIŽP, oblastního inspektorátu
Liberec, Krajského úřadu Libereckého kraje, Ministerstva životního prostředí, odboru
ochrany ovzduší a odboru odpadů.
Konkrétně se jedná o následující:
1. Upřesnit kapacitu záměru a obsah dokumentace upravit tak, aby odpovídal příloze
č. 4 zákona. Uvést správnou kapacitu záměru (na str. 2 dokumentace je uvedena
kapacita 45 000 t/rok, ale na str. 7 je uvedena kapacita 120 000 t/rok). Kapitola B.III.5
Rizika havárií musí být v souladu s požadavky na dokumentaci dle přílohy č. 4
zákona.
2. Popsat a vyhodnotit nový bodový zdroj znečišťování ovzduší, který vznikne
odvětráváním jednotlivých pracovišť na drcení a třídění odpadů v hale.
3. Doplnit odpady vystupující ze zařízení, a to včetně vystupujícího alternativního
paliva. Uvést jejich zatřídění dle katalogu odpadů (podskupina 19 12).
4 Doplnit způsob nakládání s podsítnou frakcí i vzhledem k přepokládanému
množství cca 60 000 až 80 000 tun. Uvést konkrétní způsob nakládání s podsítnou
frakcí na skládce, zda jde skutečně o využívání nebo o odstraňování. Uvést zařízení
jedno nebo více, na které budou vzniklé odpady předávány a zhodnotit dopravní
zátěž okolí.
5. Doplnit kapitolu B.I.5 podrobnějším zdůvodněním potřeb záměru. Konkrétně se
zaměřit na :
- způsob nakládání s odpadem, s odhadem o vývoji množství odpadů a dosažení
plného využití kapacity zařízení, předpokládaných původců odpadů a budoucích míst
využití
- doplnění koncových zařízení, kde se předpokládá využití nadsítné a podsítné
frakce, pro podsítnou frakci doplnit řešení problematiky zápachu
6. Doplnit způsoby nakládání s výstupy z mechanicko-biologické úpravy odpadů,
které zůstávají nadále odpady
7. Doplnit přehled spalovacích zařízení, do kterých budou odpady z posuzovaného
zařízení předávány ke spálení, zhodnotit vliv přepravy těchto odpadů, uvést zda
existuje alternativní způsob nakládání s těmito odpady.
8. Doplnit informaci o platnosti certifikátu, který byl udělen PALIVU CT.
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9. Doplnit předpokládanou produkci TAP při maximální kapacitě linky na
mechanickou úpravu odpad§ 120 000 tun/rok.
10. Doplnit informaci o koncové technologii, na kterou bude PALIVO CZ dále
předáváno.
11. Při hodnocení záměru upřednostnit jiný způsob nakládání s biologicky
rozložitelným komunálním odpadem (BRKO) než je skládkování.
12. Podrobněji popsat technologii nakládání s podsítnou frakcí, tak, aby bylo zcela
zřejmé, zda se jedná o mechanicko - biologickou či jen mechanickou úpravu odpadu.
13. Vzhledem k charakteru, kapacitě a umístění záměru a k celkové produkci
komunálních odpadů na území Libereckého kraje zhodnotit plánovaný záměr ve
vztahu k zařízení na energetické využívání komunálních odpadů TERMIZO a.s.
v Liberci.
C/ ZÁVĚR
Přepracovaná a doplněná dokumentace musí vypořádat veškeré požadavky
uvedené ve vyjádřeních k dokumentaci a musí doplnit výše požadované údaje
a hodnocení.
Přepracovaní dokumentace bude příslušnému
vyhotoveních a 1x v elektronické podobě.

úřadu

předložena

v6

Dopis zpracovatele posudku, kterým bylo Ministerstvu životního prostředí
doporučeno vrátit dokumentaci k přepracování a kopie všech doručených vyjádření
k dokumentaci jsou v elektronické podobě k dispozici v informačním systému EIA na
internetových stránkách české informační agentury životního prostředí CENIA
(http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí
(http://www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru OV5057.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme v souladu s § 16 odst. 3 zákona, aby
neprodleně zveřejnily informace o vrácení dokumentace na úředních deskách a
nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například na
webových stránkách, v místním tisku, rozhlase apod.). Doba zveřejnění je podle § 16
odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s cit. ustanovením žádáme
dotčené územní samosprávné celky, aby elektronickou datovou (9gsaax4) nebo emailovou (darja.jirku@mzp.cz) zprávou neprodleně vyrozuměly příslušný úřad o dni
vyvěšení informace o vrácení dokumentace na úřední desce.

Otisk kulatého razítka se státním znakem
Ministerstvo životního prostředí - č. 22

Ing. Milan Kubíček
ředitel odboru výkonu státní správy V
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky:
• Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
• Město Lomnice nad Popelkou, Husovo nám 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Dotčené správní úřady:
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec
•Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště
Semily, Ke Stadionu 204, 513 01 Semily
• Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 4
• Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí,
Ministerstvo životního prostředí: (dokumentace k dispozici na OPVIP)
• odbor odpadů
• odbor ochrany ovzduší
• odbor ochrany vod
• odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence – oddělení
IPPC a IRZ
Oznamovatel:
• Marius Pedersen, a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
Zpracovatel dokumentace:
• RNDr. Jiří Starý, Kamenická 350/101, 405 02 Děčín 2
Zpracovatel posudku:
Ing. Petr Pozděna, Lonkova 470, 530 09 Pardubice
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