Odbor výkonu státní správy IX
Čs. legií 5
702 00 Ostrava

Ostrava dne 11. března 2019
Č. j.: MZP/2019/580/429
Sp. zn.: ZN/MZP/2018/580/149
Vyřizuje: Ing. Marta Lapčíková, Ph.D.
Tel.: 267 123 906
E-mail: marta.lapcikova@mzp.cz

Dle rozdělovníku

Vrácení dokumentace vlivů záměru „CENNZO Ostrava“ na životní prostředí k doplnění

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), jako
věcně a místně 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“), vrací společnosti SUEZ Využití
zdrojů a.s., IČO 25638955, se sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady (dále též
„oznamovatel“) v souladu s § 8 odst. 5 zákona dokumentaci vlivů záměru „CENNZO Ostrava“
na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) k doplnění.
Dokumentace byla ministerstvu předložena dne 17. 12. 2018. Ministerstvo dopisem ze dne
3. 1. 2019 rozeslalo informaci o dokumentaci dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným orgánům ke zveřejnění a vyjádření a současně zveřejnilo informaci o dokumentaci
v Informačním systému EIA na webových stránkách CENIA, česká informační agentura životního
prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) pod kódem záměru OV9201 v části
dokumentace. Každý mohl zaslat své písemné vyjádření k předložené dokumentaci, a to
ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce
Moravskoslezského kraje. Informace o dokumentaci byla na úřední desce zveřejněna dne
4. 1. 2019. Lhůta pro zasílání písemných vyjádření uplynula 4. 2. 2019. Dne 11. 2. 2019 byl
zpracováním posudku pověřen Ing. Václav Obluk (dále též „zpracovatel posudku“). Dne
6. 3. 2019 se konalo veřejné projednání dokumentace, které bylo přerušeno v souladu s § 3 odst.
4 vyhlášky č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek
souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Dne 8. 3. 2019 obdrželo ministerstvo od zpracovatele posudku dopis, v němž uvádí, že
v návaznosti na zadání zpracování posudku o vlivech záměru „CENNZO Ostrava“ na životní
prostředí a (dosavadní) průběh veřejného projednání dokumentace doporučuje v souladu s § 8
odst. 5 zákona dokumentaci vrátit oznamovateli záměru k doplnění. Vzhledem
k environmentálním charakteristikám zájmového území, do kterého je záměr situován,
a k charakteru záměru doporučuje řešit především následující aspekty:
1. Precizovat specifikaci druhů odpadů, zejména „zdravotnických odpadů“, a jejich množství
uvažovaných k odstraňování v zařízení, které je předmětem záměru, včetně předpokládaného
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územního původu těchto odpadů. Tyto údaje uvést i pro stávající zařízení a pro výsledný stav
po realizaci záměru. Údaje o odpadech transparentně zdůvodnit.
2. Přípravu záměru orientovat na dodržení minimálně 50 % hodnoty horní úrovně emisních limitů
látek znečišťujících ovzduší stanovených ve finálním návrhu referenčního dokumentu nejlepších
dostupných technik pro spalování odpadů (Best Available Techniques Reference Document for
Waste Incineration, Final Draft, December 2018), resp. v příslušném referenčním dokumentu
(tj. v případě schválení uvedeného finálního návrhu).
3. S ohledem na celkové nakládání s odpady v areálu oznamovatele záměru upřesnit výsledné
intenzity obslužné dopravy na silniční síti související s provozem areálu po realizaci záměru.
4. S ohledem na již nové aktuální údaje o znečištění ovzduší (hodnoty klouzavých průměrů
koncentrací znečišťujících látek za období let 2013 - 2017 zveřejněné Českým
hydrometeorologickým ústavem) a rovněž i ve vazbě na řešení podle výše uvedených bodů 2.
a 3. aktualizovat rozptylovou studii.
5. Podle výsledků aktualizované rozptylové studie popřípadě aktualizovat vyhodnocení vlivů
na veřejné zdraví nebo komentovat, proč k aktualizaci nebylo přistoupeno.
6. Vzhledem ke stavu znečištění ovzduší v zájmovém území navrhnout reálné/reálná kompenzační
opatření, které/která bude možno realizovat před zahájením realizace záměru a které/která
prokazatelně povede/povedou minimálně k eliminaci výše emisí těch znečišťujících látek
vypouštěných do ovzduší provozem záměru (zpřesněné v aktualizované rozptylové studii),
u kterých jsou v zájmovém území překračovány imisní limity stanovené zákonem č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
7. Navrhnout zpracování územní varianty řešení záměru, popřípadě zdůvodnit invariantní územní
řešení záměru.
8. Adekvátním způsobem reagovat na relevantní připomínky obsažené ve vyjádřeních, která byla
k dokumentaci obdržena podle § 8 odst. 3 zákona, a rovněž i na připomínky uplatněné
na veřejném projednání dokumentace záměru, které vybočovaly z rámce připomínek
obsažených v písemných vyjádřeních obdržených k dokumentaci.
Doplněnou dokumentaci je nutno předložit ministerstvu v tištěné podobě 2 ks a 1 ks v elektronické
podobě.
Ministerstvo žádá dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené
zveřejnění informace o vrácení dokumentace k doplnění na úřední desce. Současně žádá
o neprodlené vyrozumění e-mailovou zprávou (marta.lapcikova@mzp.cz) příslušného úřadu o dni
zveřejnění této informace na své úřední desce.
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Informace o vrácení dokumentace k doplnění je zveřejněna v Informačním systému EIA
na webových stránkách CENIA – https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr pod kódem
záměru OV9201 v části dokumentace.

Ing. Tomislav Střelec, CSc.
ředitel odboru výkonu státní správy IX
podepsáno elektronicky
Rozdělovník
Dotčené územní samosprávné celky:

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63,
709 00 Ostrava

Statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice, Rynky 277, 725 28 Ostrava

Statutární město Ostrava, městský obvod Lhotka, U Splavu 76, 725 28 Ostrava

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí
Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
Dotčené orgány:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, k rukám ředitele úřadu, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Magistrát města Ostravy, k rukám tajemníka magistrátu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7,
702 00 Ostrava

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15/72,
702 00 Ostrava
Dále obdrží:

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

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

ARNIKA – program Toxické látky a odpady, pobočný spolek, Dělnická 541/13, 170 00 Praha 7

Oznamovatel: SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Zástupce oznamovatele: Mgr. Tomáš Chudárek, SUEZ Využití zdrojů a.s., Drčkova 2798/7,
628 00 Brno

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

Zpracovatel posudku: Ing. Václav Obluk, Lékořicova 166/13, 104 00 Praha 10 - Křeslice
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