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Věc: Vrácení dokumentace záměru „Deemulgační stanice v ČOV Havlíčkův Brod“
k doplnění
Dne 19.12.2016 jste Ministerstvu životního prostředí jako příslušnému úřadu
předložili dokumentaci dle § 6 odst. 5 zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon) k výše uvedenému
záměru. Tato dokumentace byla ve smyslu § 8 odst. 2 zákona zaslána dotčeným správním
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření a ke zveřejnění, přičemž
oznámení o zveřejnění dokumentace bylo na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina
vyvěšeno dne 13.1.2017 s termínem vyjádření 13.2.2017. Následně příslušný úřad na
základě výběrového řízení zadal zpracování posudku podle § 9 zákona Ing. Václavu
Oblukovi, autorizované osobě dle § 19 odst.1 zákona. Zpracovatel posudku převzal
dokumentaci a vyjádření k ní uplatněná dne 13.3.2017.
Příslušný úřad poté obdržel od zpracovatele posudku dopisem ze dne 19.3.2017
doporučení vrátit shora uvedenou dokumentaci k doplnění, a to na základě ust. § 8 odst. 5
zákona.
Příslušný úřad toto doporučení akceptoval, a proto oznamovateli na základě ust. § 8
odst. 5 zákona
vrací
dokumentaci k záměru „Deemulgační stanice v ČOV Havlíčkův Brod“ k doplnění, přičemž
požaduje:
1. Specifikovat druhy odpadů (podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů)
a popřípadě odpadní vody (podle charakteristiky výrobní činnosti a její označení ve
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sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace
ekonomických činností CZ-NACE), které budou přijímány ke zpracování
v deemulgační stanici, a na základě toho stanovit účel deemulgační stanice
(popřípadě účel převažující). Na základě této specifikace event. precizovat
hodnocení vlivů záměru na ovzduší.
2. V návaznosti na specifikaci v bodě 1. vyhodnotit vliv záměru na znečištění odpadních
vod vypouštěných z deemulgační stanice, resp. odpadních vod vypouštěných z ČOV
do vodního toku Sázava, a dále vyhodnotit vliv záměru na kvalitu vody ve vodním
toku Sázava v relevantních ukazatelích znečištění, resp. vliv záměru na stav tohoto
vodního útvaru, a popřípadě navrhnout příslušná opatření k ochraně vod.
3. Porovnat navrhované řešení záměru s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) podle
relevantních referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF).
4. Stanovit vztah záměru k prevenci závažných havárií podle zákona č. 224/2015 Sb.,
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií),
tj. z hlediska nezařazení či zařazení do skupiny A či B podle cit zákona (protokol
o nezařazení, resp. návrh na zařazení do skupiny A či B).
Doplnění dokumentace příslušný úřad doporučuje provést i s ohledem na relevantní
připomínky obsažené ve vyjádřeních, která byla k dokumentaci uplatněna podle § 8 odst. 3
zákona (kopie vyjádření jsou připojeny v příloze), resp. aby doplnění dokumentace
reagovalo na tyto připomínky (zvýšenou pozornost je přitom třeba věnovat především
připomínkám obsaženým ve vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního
prostředí a zemědělství, k dokumentaci).
Doplnění dokumentace bude v souladu s § 8 odst. 6 zákona zasláno k vyjádření
dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejněno
podle § 16 zákona až současně s posudkem.

Přílohy:
Kopie vyjádření k dokumentaci (8)
Na vědomí (bez příloh):
Ing. Václav Obluk, Lékořicová 166/13,104 00 Praha – Křeslice
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