
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65 

V Praze dne 3. 2. 2014 

Č.j.: 5773/ENV/14 

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

podle § 10 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“) 

I. Identifikační údaje 

Název záměru: Oprava spalovny odpadů Fakultní nemocnice Hradec 

Králové s navýšením kapacity spalovací pece 

Kapacita (rozsah) záměru:    Projektovaná kapacita spalovacího zařízení: 

   hodinová  350 kg/h 

   denní  8,4 t/d 

   roční  1 900 t/r 

 Uvedené kapacitní údaje vychází z předpokládané provozní 

doby 5 400 h/r a kampaňovitého provozu spalovny 

ve třísměnném provozním režimu po dobu trvání kampaně 

(navýšení o 900 t/r oproti projektové kapacitě současného 

zařízení spalovny) 

Umístění záměru: kraj: Královéhradecký 

 obec: Hradec Králové  

 k.ú.: Nový Hradec Králové 

Obchodní firma oznamovatele: Fakultní nemocnice Hradec Králové 

IČ oznamovatele: 00179906 

Sídlo oznamovatele: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové  

II. Průběh posuzování 

Zpracovatel oznámení:   Ing. Jaromír Pokoj 

    osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 3041/460/OPV/93 

   s prodloužením autorizace č.j.: 46753/ENV/11 

Datum předložení oznámení: 11. 7. 2012 

Zpracovatel dokumentace:   Ing. Jaromír Pokoj 

    osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 3041/460/OPV/93 

   s prodloužením autorizace č.j.: 46753/ENV/11 

Datum předložení dokumentace: 9. 8. 2013 



 2 

Zpracovatel posudku:    Ing. Josef Tomášek, CSc.  

   osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 69/14/OPV/93 

   s prodloužením autorizace č.j.: 5834/ENV/11 

Datum předložení posudku: 11. 11. 2013 

Veřejné projednání: Vzhledem k průběhu posuzování bylo v souladu 

s ustanovením § 9 odst. 9 zákona od konání veřejného 

projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

(dále jen „dokumentace“) a posudku o vlivech záměru 

na životní prostředí (dále jen „posudek“) upuštěno. 

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 

 Dne 11. 7. 2012 obdrželo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“), odbor 

posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále jen „OPVIP“) oznámení 

záměru; 

 Dne 20. 7. 2012 OPVIP převedl proces posuzování záměru na MŽP, odbor výkonu státní 

správy VI (dále jen „OVSS VI“); 

 Dne 1. 8. 2012 bylo oznámení záměru rozesláno dotčeným územním samosprávným 

celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření;  

 Dne 6. 8. 2012 byla informace o oznámení záměru zveřejněna na úřední desce 

Královéhradeckého kraje;  

 Dne 30. 8. 2012 byl vydán závěr zjišťovacího řízení s tím, že dokumentaci dle přílohy č. 4 

k citovanému zákonu je nutné dopracovat podle obdržených připomínek s důrazem na 

oblast ochrany ovzduší a oblast odpadů; 

 Dne 9. 8. 2013 obdržel OVSS VI dokumentaci s náležitostmi dle přílohy č. 4 citovaného 

zákona zpracovanou Ing. Jaromírem Pokojem; 

 Dopisem ze dne 12. 8. 2013 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním 

samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření; 

 Dne 14. 8. 2013 byla informace o dokumentaci zveřejněna na úřední desce 

Královéhradeckého kraje; 

 Dopisem ze dne 16. 9. 2013 byl příslušným úřadem pověřen Ing. Josef Tomášek, CSc. 

zpracováním posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen „posudek“); 

 Dne 11. 11. 2013 obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek; 

Závěry zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci za dostačující k možnosti posoudit vlivy 

záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a po vyhodnocení dokumentace doporučuje 

příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí (dále jen „stanovisko“) pro realizaci záměru. 

 V celém procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebylo  vzneseno žádné zamítavé 

stanovisko ani zásadní výhrady nebo podmínky, které by objektivně bránily realizaci záměru. 

 Dne 12. 11. 2013 rozeslal příslušný úřad posudek dotčeným územním samosprávným 

celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření; 

 Dne 13. 11. 2013 byla zveřejněna informace o posudku na úřední desce Královéhradeckého 

kraje; 
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 Dne 13. 12. 2013 uplynula lhůta pro vyjádření k posudku; 

 Od konání veřejného projednání dokumentace a posudku podle § 17 zákona bylo v souladu 

s ustanovením § 9 odst. 9 zákona upuštěno. 

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta: 

- Královéhradecký kraj, hejtman 

- Statutární město Hradec Králové, starosta 

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí 

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové 

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 

prevence 

III. Hodnocení záměru 

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 

jejich velikosti a významnosti: 

Záměr je realizován ve stávajícím objektu (nedojede k záboru půdy, nevznikne nová 

dominanta krajiny, nebude ovlivněna flora, fauna a ekosystémy, nepředpokládá se nárůst 

hlukové zátěže). Odpadní vody vznikající při provozu záměru (splaškové vody, mycí 

a oplachové vody, odluh a odkal ze spalinového parního kotle) budou i nadále svedeny 

do infekční kanalizace zakončené ČOV. Vzhledem k charakteru záměru jako nejvýznamnější 

připadá v úvahu vliv emisí na ovzduší a následně i vliv na obyvatelstvo. Tento vliv byl 

posouzen rozptylovou studií. Na základě této studie lze konstatovat, že příspěvek zdroje 

znečišťování ovzduší k imisnímu zatížení je řádově až několikařádově pod úrovní imisních 

limitů (jsou-li pro posuzované znečišťující látky imisní limity stanoveny).  

Z běžného provozu záměru ani ve fázi jeho realizace nevyplývají pro obyvatele a životní 

prostředí negativní vlivy za podmínek dodržení platných legislativních předpisů a respektování 

navržených opatření. 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z pohledu 

akceptovatelnosti z hlediska ochrany životního prostředí. Z hlediska tohoto aspektu nebyl 

nalezen natolik významný faktor, který by bránil předmětnému záměru při akceptování 

podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgánů státní správy a zpracovatelem 

posudku.  

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde 

o znečišťování životního prostředí: 

Záměrem je úprava stávající spalovny odpadů Fakultní nemocnice Hradec Králové 

s navýšením kapacity ze stávajících 1 000 t/rok na 1 900 t/rok. Spalovna je určena 
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k termickému zneškodňování nemocničních odpadů. Tento účel zůstane i po realizaci záměru 

zachován. V současné době je stávající zařízení již na hranici své životnosti.  

Spalovna je určena k termickému zneškodňování nemocničních odpadů - přímé oxidační 

dvoustupňové spalovaní tuhého odpadu. První stupeň spalování probíhá v komorové peci při 

teplotách v rozmezí 600 až 900 °C za souproudého postupu spalovaného odpadu, spalovacího 

vzduchu a vznikajících spalin. Druhý stupeň spalování probíhá v termoreaktoru při teplotách 

850 C až 1250 C se zaručenou zdržnou dobou spalin nad 2 s na této teplotě. Těchto teplot 

se dosahuje spalováním stabilizačního paliva (zemního plynu) v hořácích instalovaných 

po jednom v komorové peci a termoreaktoru. 

Čištění spalin je realizováno technologii dvoustupňového suchého čištění a doplňkového 

stupně, tzv. dioxinové filtrační komory. 

V posuzované dokumentaci je konstatováno, že budou respektovány trendy pro aplikaci 

nejlepších dostupných technik BAT pro danou technologii.  

Dle názoru zpracovatele posudku je technické řešení záměru pro potřeby posouzení vlivů 

na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a jsou respektovány 

požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí 

z hlediska vlastního záměru. 

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů 

na životní prostředí: 

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

záměru na životní prostředí je souborem opatření, která vyplynula v jednotlivých fázích 

přípravy a posuzování tohoto záměru, a je uveden dále v podmínkách tohoto stanoviska. Jedná 

se o opatření za účelem snížení dopadů realizace záměru na životní prostředí. 

Na základě obdržených vyjádření k dokumentaci a v rámci zpracování posudku 

byl navržený soubor opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí dále doplněn, rozšířen, případně upraven. Úplný 

soupis navržených opatření je uveden v podmínkách tohoto stanoviska. 

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí: 

V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebylo předloženo variantní řešení. 

Záměr je tak posuzován jednovariantně. 

Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

K dokumentaci bylo doručeno Ministerstvu životního prostředí celkem 6 vyjádření 

dotčených správních úřadů. Ze strany veřejnosti a občanských sdružení nebyla doručena žádná 

vyjádření. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vypořádány v posudku 

a vzaty do úvahy při formulování tohoto stanoviska příslušného úřadu a oprávněné požadavky 

byly zohledněny v podmínkách tohoto stanoviska.  

Vzhledem k tomu, že MŽP neobdrželo k dokumentaci záměru žádné odůvodněné 

nesouhlasné vyjádření, upustilo v souladu s § 9 odst. 9 zákona od konání veřejného projednání.  

Vypořádání vyjádření k posudku: 

K posudku příslušný úřad obdržel celkem 6 vyjádření (5 vyjádření dotčených správních 

úřadů a 1 vyjádření dotčeného územního samosprávného celku). Povaha obdržených vyjádření 

byla souhlasná a bez významných připomínek. Všechny připomínky ve vyjádřeních byly 
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zpracovatelem posudku v souladu se zákonem vypořádány. K posudku se vyjádřily následující 

subjekty: 

 Královéhradecký kraj 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové 

 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence  

Podstata vyjádření Královéhradeckého kraje ze dne 29. 11. 2013 

Královéhradecký kraj uvádí, že záměr není v rozporu s cíli a opatřeními programů a koncepcí 

Královéhradeckého kraje, a tudíž nemá k předloženému posudku žádné připomínky.  

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku: 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Podstata vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství ze dne 26. 11. 2013 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí nemá k předloženému 

posudku z hlediska integrované prevence, nakládaní s odpady, ochrany ovzduší, zemědělského 

půdního fondu, přírody a krajiny a ochrany vody žádné připomínky, pouze upozorňuje 

na platnou legislativu. 

Vypořádání zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Podstata vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Hradec 

Králové ze dne 26. 11. 2013 

Oddělení ochrany ovzduší: souhlasí s navrženým zněním souhlasného stanoviska 

předkládaného posuzovatelem.  

Oddělení ochrany vod: uvádí, že se neztotožňuje se závěrem oznamovatele, že realizace záměru 

se dotkne oblasti ochrany vod pouze v minimální míře. V žádné části předloženého záměru není 

specifikována náhrada stávajícího mokrého způsobu čištění spalin suchými postupy 

a vyhodnocení této změny do oblasti ochrany vod. Upozorňuje, že výše uvedenou 

technologickou změnu bude nutné promítnout do příslušného plánu opatření pro případy 

havárie, a to i s ohledem na zvýšení kapacity spalovny, tzn. zvýšené množství závadných látek, 

se kterými bude v tomto zařízení nakládáno. Dále upozorňuje na ustanovení § 39 odst. 4  

písm. f) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní 

zákon“), na základě kterého je nutno zabezpečit nově budované stavby proti nežádoucímu 

úniku závadných látek při hašení požáru. Vzhledem k tomu, že příslušná kapitola D. 4. 

nenavrhuje žádná opatření na úseku ochrany vod, ČIŽP požaduje, aby v další fázi přípravy 

záměru byla kapitola D. 4. doplněna o výše uvedená opatření. Při dodržení výše uvedených 

podmínek nemá k předloženému záměru další připomínky. 

Oddělení odpadového hospodářství: souhlasí s navrženým zněním souhlasného stanoviska 

předkládaného posuzovatelem. 



 6 

Oddělení ochrany přírody: ztotožňuje se se souhlasnými závěry posudku v částech týkajících 

se ochrany přírody a krajiny, tedy, že zájmy ochrany přírody a krajiny nebudou záměrem 

dotčeny. 

Oddělení ochrany lesa: sděluje, že realizací záměru nebudou dotčeny pozemky určené k plnění 

funkcí lesa, tudíž nemají žádné připomínky. 

Vypořádání zpracovatele posudku: 

Oddělení ochrany ovzduší, oddělení odpadového hospodářství, oddělení ochrany přírody, 

oddělení ochrany lesa - bez komentáře. 

Oddělení ochrany vod - co se týká havarijního plánu, byla v posudku v návrhu stanoviska 

uvedena podmínka tento plán aktualizovat. Co se týká ustanovení § 39 odst. 4 písm. f) vodního 

zákona, týká se toto ustanovení nově budovaných staveb, záměr je však realizován ve stávajícím 

objektu. Zajištění proti úniku závadných látek bude řešeno v aktualizaci havarijního plánu. 

Po telefonickém vyjasnění se v případě požadavku doplnění kapitoly D. 4. jednalo ze strany 

inspekce o vyjádření k oznámení nikoliv k posudku.  

Podstata vyjádření Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem 

v Hradci Králové ze dne 12. 11. 2013 

K posudku nejsou žádné připomínky.  

Vypořádání zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Podstata vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod 

ze dne 22. 11. 2013 

Uvádí, že nemá z hlediska ochrany vod ve vazbě na předchozí stanoviska OOV připomínky. 

Vypořádání zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Podstata vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru odpadů ze dne  

4. 12. 2013 

Uvádí, že k předloženému posudku nemá žádné připomínky. 

Vypořádání zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Podstata vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní 

prostředí a integrované prevence ze dne 4. 12. 2013  

Uvádí, že s ohledem na skutečnost, že předmětný záměr nespadá do působnosti zákona 

č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečištění a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, nemá 

připomínky. 

Vypořádání zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
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Stanovisko:  

Na základě oznámení, dokumentace, posudku k předmětnému záměru, vyjádření k nim 

uplatněných a doplňujících informací vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný 

úřad podle § 10 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, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí  

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k záměru 

„Oprava spalovny odpadů Fakultní nemocnice Hradec Králové 

s navýšením kapacity spalovací pece“ 

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících 

stupních projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních 

řízení. 

Doporučená varianta: 

Uvažovaný záměr byl předložen v jedné aktivní variantě popsané v oznámení 

a dokumentaci záměru. 

Podmínky souhlasného stanoviska: 

Podmínky pro fázi přípravy záměru: 

1. V příslušných stupních projektové dokumentace upřesnit druhy a množství vznikajících 

odpadů, způsoby nakládání s těmito odpady, stanovit konkrétní místa a nádoby na tříděný 

odpad a systém sběru, třídění, soustřeďování, využívání či odstraňování vznikajících 

odpadů v souladu s požadavky platných právních předpisů. 

2. Před zahájením provozu zajistit všechna příslušná složková povolení a souhlasy nutné 

z hlediska platných předpisů. Jedná se o závazné stanovisko příslušného Krajského úřadu 

ke změně stavby stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č.  201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (součástí žádosti bude odborný posudek 

a rozptylová studie) a souhlas Krajského úřadu k provozování zařízení k odstraňování 

odpadů dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

3. V rámci žádosti o změnu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší doplnit komentář 

ohledně plnění imisních limitů pro PM10. 

Podmínky pro fázi realizace záměru: 

4. Realizace stavby (stavební úpravy, montážní práce) provádět tak, aby byly co nejméně 

narušeny požadavky ochrany životního prostředí a vlivů na veřejné zdraví. To se týká 

zejména: 

a) Dodržení hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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b) Učinit opatření k omezení prašnosti. Prašnost při výstavbě eliminovat odpovídajícími 

technickými opatřeními – například skrápěním ploch, čištění kol dopravních prostředků, 

využití zakrytování vozidel atd. 

c) Veškerý odpad vzniklý při přípravě staveniště a při výstavbě shromažďovat odděleně 

podle jeho druhu. 

d) V případě vzniku odpadu kategorie nebezpečný odpad, zabezpečit jeho shromažďování 

v souladu s požadavky vyhl. Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady (viz zejména požadavky na shromažďovací 

prostředky, jejich označování, zabezpečení odpadu). 

e) Stavební organizace, které budou realizovat stavební činnosti, popř. jejich časti, zajistí 

požadavky nakládání s odpady, které při jejich činnosti vzniknou, v souladu se zákonem 

o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Zejména bude zajištěno předávání odpadů 

pouze osobám disponujícím příslušným oprávněním. Při výběru odběratelů odpadů 

upřednostnit odběratele, kteří mohou deklarovat další nakládání s odpadem v souladu 

s platným Plánem odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje. Všechny 

odpadové stavební materiály, které mohou byt recyklovány, přednostně využít tímto 

způsobem. 

f) Při předávání odpadů upřednostnit ty odběratele, kteří mohou deklarovat materiálové 

využití u těch odpadů, kde je to možné a vhodné, popřípadě energetické využití. 

Zneškodnění odpadu formou skládkování volit až po vyčerpání jiných možností. 

g) Všechny nepoužitelné materiály, na které se vztahuje ustanovení zákona o odpadech 

o zpětném odběru výrobků, využít tímto způsobem. 

h) Minimalizovat nakládání se závadnými látkami nebezpečnými nebo zvlášť 

nebezpečnými vodám (vyloučení oprav vozidel, doplňování pohonných hmot a jiných 

provozních náplní do vozidel v místě stavby apod.). 

i) Stavebník oznámí případné archeologické nálezy příslušnému pracovišti 

Archeologického ústavu AV ČR. 

5. Novelizovat všechny příslušné interní provozní předpisy, kterých se bude týkat provoz 

zařízení instalovaných v rámci oznamovaného záměru. Aktualizován bude havarijní plán 

dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, provozní řád ve smyslu § 12 odst. 4 písm. d) 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a provozní řád 

zařízení k odstraňování odpadů (§ 14 zákona č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

Podmínky pro fázi provozu záměru: 

6. V rámci zkušebního provozu ověřit předpoklady, za kterých byl záměr připravován (měření 

emisí). 

7. Dodržet všechny požadavky vyplývající z projektu a dalších řízení v průběhu přípravy 

a realizace stavby (vč. kolaudačního řízení). 

8. Zařízení nesmí být provozováno bez funkčního čištění spalin.  

9. Zařízení nesmí být provozováno bez funkčního kontinuálního měření emisí. 

10. Zajistit kontinuální měření emisí v rozsahu dle platných legislativních předpisů. 
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11. Zajistit autorizované měření emisí v případě těžkých kovů, polychlorovaných 

dibenzodioxinů a polychlorovaných dibenzofuranů 2 x ročně; během prvních 12 měsíců 

provozu se provedou 4 měření po každých 3 měsících provozu stacionárního zdroje.  

12. Veškeré podstatné změny v průběhu provozu zanést pro provozních předpisů, u předpisů 

vyžadujících schválení příslušným správním úřadem předložit ke schválení. 

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná 

povolení podle zvláštních předpisů. 

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na 

žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 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.  

 

 

 

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r. 

ředitelka odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

(otisk kulatého razítka se státním znakem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel 

dokumentace a zpracovatel posudku 

 


