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Vrácení dokumentace vlivů záměru „Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“
na životní prostředí k přepracování
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako
příslušný správní orgán podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. a) 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
oznamovateli – společnosti Zásobování teplem Vsetín a. s., Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín, IČO
45192588 (dále též „oznamovatel“) v souladu s § 8 odst. 5 zákona dokumentaci vlivů záměru
„Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“ na životní prostředí (dále jen
„dokumentace“) k přepracování.
Dokumentace byla krajskému úřadu předložena dne 28.05.2019. Krajský úřad dopisem č. j. KUZL
37104/2019 ze dne 10.06.2019 rozeslal informaci o dokumentaci dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným orgánům ke zveřejnění a k vyjádření a současně zveřejnil 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
ZLK879. Každý mohl zaslat své písemné vyjádření k předložené dokumentaci, a to ve lhůtě 30 dnů
ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Krajského úřadu, tedy do 11.07.2019.
Na základě obdržených vyjádření k dokumentaci krajský úřad v souladu s ust. § 8 odst. 5 zákona vrací
dokumentaci záměru „Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“ k přepracování.
V přepracované dokumentaci je dle doručených vyjádření nezbytné zejména:
1. Aktualizovat následující přílohy dokumentace tak, aby byly v souladu s platnými právními
předpisy a dle došlých připomínek:
a. Rozptylová studie
b. Posouzení vlivů na veřejné zdraví
2. Na základě požadavku Městského úřadu Vsetín, odboru životního prostředí, zpracovat hodnocení
záměru ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
3. Podle výsledků dokumentů, které jsou uvedeny výše, přepracovat vyhodnocení v dokumentaci.
4. V intencích došlých připomínek:
a. Přepracovat části týkající se nakládání s odpadními vodami.
b. Více rozpracovat část týkající se rizik a havárií, zásady měření a regulace.
c. Lépe popsat technologii záměru – zejména provoz beranového podavače.
d. Pro hodnocení použít aktuálnější údaje o složení směsného komunálního odpadu – zvážit
provedení rozboru směsného komunálního odpadu z ORP Vsetín.
e. Lépe popsat následné nakládání se škvárou a popílkem, uvést předpokládané složení
odpadu dle zkušeností z obdobných provozů.
f. Přílohu č. 2 – situace záměru a další základní údaje v dokumentaci přeložit do českého jazyka.
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g. V části B.I.5 lépe popsat důvody pro umístění záměru – objasnění umístění záměru,
z jakého důvodu není využita jiná lokalita, např. teplárna v Jasenici.
h. Pro vyhodnocení v dokumentaci využít finální návrh 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) aktuální drafty dokumentů BREF.
i. Pro porovnání uvést konkrétní zařízení, která jsou s plánovaným ZEVO Vsetín srovnatelná
jak kapacitou, tak použitou technologií.
j. Lépe vyhodnotit soulad/nesoulad s POH Zlínského kraje a města Vsetín.
k. V dokumentaci zohlednit a vyhodnotit soulad s Akčním plánem Programu ke zlepšování
kvality ovzduší 2019 města Vsetín.
l. Doplnit chybějící citace zdrojů, z kterých zpracovatel dokumentace vycházel.
5. Aktualizovat vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace, resp. ověřit soulad s územním plánem po vydání změny č. 4 ÚP Vsetín.
6. Doplnit/opravit dokumentaci a adekvátním způsobem reagovat na další relevantní připomínky
obsažené ve vyjádřeních, která byla k dokumentaci obdržena podle § 8 odst. 3 zákona, resp. aby
přepracování dokumentace reagovalo na tyto připomínky.
Přepracovanou dokumentaci požaduje krajský úřad předložit v počtu 6 výtisků a na 2 CD.
Veškerá vyjádření k výše uvedenému záměru, která byla krajskému úřadu doručena v souladu s ust.
§ 8 odst. 3 zákona, tímto dopisem předáváme anonymizovaná oznamovateli k jejich vypořádání
a současně je zasíláme na vědomí zpracovateli posudku.
Krajský úřad žádá dotčené územní samosprávné celky – Zlínský kraj a město Vsetín ve smyslu
§ 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o vrácení dokumentace k přepracování na své
úřední desce. Minimální doba zveřejnění je 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona
o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce
v nejkratším možném termínu.
Informace o vrácení dokumentace k přepracování je zveřejněna v Informačním systému EIA na
webových stránkách CENIA (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) pod kódem záměru ZLK879.
Přepracovaná dokumentace bude, v souladu s § 8 odst. 6 zákona, zaslána k vyjádření dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům a zveřejněna v souladu s § 8 odst. 2 zákona.
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí bude vydáno po dokončení
procesu EIA. Proces EIA je možno sledovat v Informačním systému EIA na webových stránkách
CENIA (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) pod kódem záměru ZLK879.
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Rozdělovník:
Oznamovatel:
Zásobování teplem Vsetín a. s., Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín
Dotčené územní samosprávné celky:
Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

bez přílohy

Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín

bez přílohy

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

bez přílohy

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov 1080, 755 01 Vsetín

bez přílohy

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo
nábřeží 600, 760 01 Zlín

bez přílohy

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územní pracoviště Vsetín,
4. května 287, 755 01 Vsetín

bez přílohy

ČIŽP oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

bez přílohy

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

bez přílohy

Na vědomí:
Tiskový odbor Zlínského kraje

bez přílohy

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy,
Svárov 1080, 755 01 Vsetín

bez přílohy

Středisko odpadů Mníšek s. r. o., Ing. Josef Tomášek, CSc., Pražská 900,
252 10 Mníšek pod Brdy – zpracovatel dokumentace

bez přílohy

Ing. Josef Gresl, Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín – zpracovatel posudku
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