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Ostrava dne 24. října 2018
Č. j.: MZP/2018/580/1493
Sp. zn.: ZN/MZP/2018/580/284 
Vyřizuje: Ing. Renata Krausová 
Tel.: 267 123 911
E-mail: Renata.Krausova@mzp.cz 

SOMA Markvartovice a.s.
Ing. Tomáš Barč
Markvartovická 1148/1
748 01 Hlučín

Prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí podle § 9a odst. 4 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

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), jako 
příslušný úřad podle § 21 písm. c) 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“), obdrželo dne 26. 9. 2018 žádost právnické osoby 
SOMA Markvartovice a.s., IČO 47677902, se sídlem Markvartovická 1148/1, 748 01 Hlučín, 
o prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 
č. j. 580/952/09/A-20/2004/2006/88134/ENV/06 ze dne 20. 12. 2006 (dále také jen „stanovisko 
EIA“) k záměru „Vybudování Centra pro nakládání s ostatními odpady SOMA Markvartovice“ (dále 
též jen „záměr“). 

Identifikační údaje záměru:

Název záměru: Vybudování Centra pro nakládání s ostatními odpady SOMA 
Markvartovice

Kapacita (rozsah) záměru: Dle dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen 
„dokumentace EIA“) navazuje plocha, na níž bude záměr realizován, 
severním a jižním směrem na areál stávající řízené skládky odpadů 
Markvartovice.
Realizace záměru předpokládá vybudování překládací rampy s třídící 
plochou a kompostárny (s kapacitou do 25 000 t odpadů za rok), 
zřízení multifunkční haly pro soustřeďování, úpravu a využívání 
odpadů kategorie O k shromažďování a úpravě odpadů drcením, 
tříděním, lisováním apod. (s kapacitou do 35 000 t odpadů za rok), 
ve které bude také instalována linka pro výrobu alternativních paliv 
(předpokládaná kapacita 20 000 t zpracovaných odpadů za rok). 
Součástí realizace záměru bude také výstavba víceúčelových 
zpevněných ploch, které mohou být využity např. pro parkování 
svozové techniky, odstavování kontejnerů, krátkodobé deponování 
větších jednorázových dodávek odpadů před jejich úpravou atd.
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Záměr předpokládá i rozšíření stávající řízené skládky odpadů 
Markvartovice, kde by vznikl prostor pro ukládání odpadů 
kategorie O. Rozšíření skládky je navrženo ve dvou lokalitách, 
pojmenovaných jako lokalita sever a lokalita jih.
Kapacita uložených odpadů byla vyčíslena takto: sever - 580 000 m3, 
jih - 720 000 m3. Max. množství ukládaných odpadů bude činit 
cca 80 000 t/rok.
Od doby zpracování dokumentace EIA probíhá postupná realizace 
záměru, tj. budování jednotlivých sekcí skládky jih včetně související 
technické a dopravní infrastruktury, multifunkční plochy k využívání 
odpadů (kompostování, recyklace, dřeviště), I. etapa rekultivace 
skládky jih atd.

Umístění záměru: kraj: Moravskoslezský
obec: Markvartovice
k. ú.: Markvartovice

Oznamovatel: SOMA Markvartovice a.s.
Markvartovická 1148
748 01 Hlučín

Záměr „Vybudování Centra pro nakládání s ostatními odpady SOMA Markvartovice“ naplnil dikci 
bodu 10.2 (Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou nad 30 000 t/rok) kategorie I 
přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v tehdy platném 
znění.

Žádost oznamovatele ze dne 25. 9. 2018 o prodloužení platnosti stanoviska EIA byla podána 
v souladu s ustanovením § 9a odst. 4 zákona. Stanovisko EIA bylo vydáno s platností na 2 roky, 
tedy do 20. 12. 2008. Doba platnosti stanoviska EIA byla dne 23. 9. 2008 přerušena v souladu 
s ust. § 9a odst. 3 věty poslední 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 účinném do 31. 10. 2017 (dále jen „zákon ve znění do 31. 10. 2017), podáním 
žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Centrum pro nakládání s ostatními odpady SOMA 
Markvartovice“, část Stavba 1 – Vstupní a provozní zázemí. Rozhodnutí o umístění stavby bylo 
vydáno Obecním úřadem Ludgeřovice, odborem stavebního úřadu a silničního správního úřadu, 
dne 12. 11. 2008 pod č. j. SÚ/3163/08/St. Od této doby proběhla jednotlivá územní a stavební 
řízení a řízení o změně integrovaného povolení pro části záměru, pro něž bylo vydáno stanovisko 
EIA. 
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Na základě předložené žádosti dospělo ministerstvo k závěru, že u záměru „Vybudování Centra 
pro nakládání s ostatními odpady SOMA Markvartovice“ nedošlo ke změnám podmínek 
v dotčeném území nebo poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít 
dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí a platnost stanoviska EIA vydaného 
pod č. j. 580/952/09/A-20/2004/2006/88134/ENV/06 dne 20. 12. 2006 prodlužuje 
v souladu s § 9a odst. 4 zákona o 5 let, tedy do 24. 10. 2023. 

Odůvodnění: 

Dne 26. 9. 2018 obdrželo ministerstvo od oznamovatele záměru žádost ve smyslu ustanovení 
§ 9a odst. 4 zákona o prodloužení platnosti stanoviska EIA. Součástí žádosti byl dokument 
popisující aktuální stav dotčeného území včetně popisu změn z hlediska vlivů záměru na jednotlivé 
složky životního prostředí a veřejné zdraví a jednotlivá rozhodnutí vydaná v rámci navazujících 
řízení souvisejících s realizací vybudování centra pro nakládání s ostatními odpady SOMA 
Markvartovice. Dle ustanovení § 9a odst. 3 věty poslední zákona ve znění účinném 
do 31. 10. 2017 byla lhůta platnosti stanoviska zahájením navazujícího řízení přerušena. 

Popis změn v dotčeném území:

V rámci projekčního řešení byl záměr rozdělen do čtyř částí, tj. stavba 1 – Vstupní a provozní 
zázemí, stavba 2 – Technologické objekty pro nakládání s odpady, stavba 3 – Skládka sever 
a stavba 4 – Skládka jih. Z důvodu podrobnějšího zpracování projektové dokumentace došlo 
ke změně v dispozičním řešení u stavby 2 či k úpravě počtu sekcí skládky z důvodu změny jejich 
šířky. Oproti dokumentaci EIA však nejde o významné změny, které by měly vliv na rozsah 
či kapacitu záměru.

Z hlediska ochrany ovzduší došlo ke změně právních předpisů nabytím účinnosti zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
ovzduší“), imisní limity zůstaly zachovány. S odkazem na zákon o ochraně ovzduší a vyhlášku 
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých 
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je stávající stav 
znečištění ovzduší v předmětné lokalitě hodnocen dle pětiletých průměrů ve čtverečné síti 
1 x 1 km. Pro vyhodnocení vlivů na ovzduší byla v dokumentaci EIA použita data z pozaďového 
imisního měření. Z měřících stanic byly čerpány údaje o imisní situaci pro znečišťující látky NO2, 
PM10, benzen a benzo(a)pyren. Při porovnání dat použitých při zpracování dokumentace EIA a dat 
z posledního pětiletého průměru za období let 2012 – 2016 je zřejmé, že aktuální data poskytují 
mnohem přesnější informace o kvalitě ovzduší v konkrétní lokalitě, přičemž průměrné 
koncentrace znečišťujících látek za toto období jsou nižší než v době zpracování dokumentace EIA. 

Z hlediska hluku došlo ke změně právních předpisů nabytím účinnosti nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů, které stanoví hygienické limity hluku. Vlastní hodnoty hygienických limitů relevantní 
ke zdrojům hluku souvisejícím se záměrem však zůstávají stejné jako v době zpracování 
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dokumentace EIA. Z předloženého dokumentu vyplývá, že nedošlo ke změnám v rozmístění 
chráněných venkovních prostor staveb a chráněného venkovního prostoru, tedy území, ve kterém 
musí být dodrženy hygienické limity hluku. Dle hlukové studie byly měřící (výpočtové) body 
umístěny jak v blízkosti stávající obytné zástavby, tak s ohledem na budoucí obytnou zástavbu 
obce Markvartovice dle platného územního plánu. Provedená měření a výpočty tak již v době 
zpracování dokumentace EIA dostatečně vyhodnotily možný vliv záměru v podmínkách 
a umístění, které odpovídají dnešní situaci. 

V roce 2010 byla zahájena výstavba rozšíření areálu řízené skládky odpadů Markvartovice s cílem 
vybudování centra pro nakládání s ostatními odpady SOMA Markvartovice v lokalitě jih. Nacházela 
se zde travnatá plocha, z části zarostlá náletovými dřevinami, které byly při realizaci rozšíření 
areálu původní skládky vymýceny. Oplocená plocha areálu je zatravněna, travní porost 
je pravidelně udržován. Postupně dochází k budování jednotlivých zařízení k nakládání s odpady, 
část oplocené zájmové plochy lokality jih je využita pro deponie přebytků zemin ze staveb, 
stavebních materiálů či použitých pneumatik. Na zájmové ploše sever došlo pouze k mýcení 
náletových dřevin na větší části plochy a zahájení zemních prací na realizaci skládky sever 
a nového vstupního a provozního zázemí (stavba 1). Celý areál je oplocen.

Z hlediska povrchových a podzemních vod, půdy, horninového prostředí a přírodních zdrojů, 
zvláště chráněných území, územního systému ekologické stability, lokalit soustavy Natura 2000, 
krajinného rázu, hmotného majetku, kulturních památek a obyvatelstva nedošlo dle podkladového 
dokumentu k žádným změnám. 

V dotčeném území nedošlo ke změně podmínek, které by mohly generovat nové významné vlivy 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

Dle bodu 8. přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon, platnost 
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného více než 5 let přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která neuplynula přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona v důsledku přerušení lhůty podle § 9a odst. 3 věty poslední zákona č. 100/2001 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uplyne dne 31. prosince 2018, 
nepožádá-li oznamovatel v této lhůtě o její prodloužení; bude-li platnost stanoviska prodloužena, 
lhůta podle § 9a odst. 4 věty druhé zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, počíná běžet dnem, kdy k prodloužení došlo.

Dle § 9a odst. 4 zákona oznamovatel podáním žádosti o prodloužení platnosti stanoviska EIA 
písemně prokázal, že nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků a metod 
posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní 
prostředí a že v zájmovém území nedošlo k natolik významným změnám, které by představovaly 
překážku pro prodloužení platnosti stanoviska EIA. Podmínky stanoviska EIA budou respektovány 
v následujících stupních projektové dokumentace a budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí 
nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních řízeních, pokud nebudou 
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do té doby splněny. Na základě výše uvedeného dospělo ministerstvo k závěru, že platnost 
stanoviska EIA může být prodloužena o 5 let.

Toto vyjádření není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů a nelze se proti němu odvolat.

Platnost stanoviska EIA může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 4 
zákona. 

Ing. Tomislav Střelec, CSc.
ředitel odboru výkonu státní správy IX

podepsáno elektronicky

Na vědomí:
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
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