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Vrácení dokumentace vlivů záměru „Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“
na životní prostředí k doplnění
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor stavebního řádu a životního prostředí (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 doplnění.
Oznamovatel předložil krajskému úřadu dne 28.05.2019 dokumentaci záměru „Zařízení pro
energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“. Krajský úřad následně 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 vrátil
dopisem č. j. KUZL 48817/2019 dne 25.07.2019 oznamovateli dokumentaci k přepracování. V tomto
dopise krajský úřad uvedl, co je v dokumentaci nutné přepracovat.
Přepracovanou dokumentaci obdržel krajský úřad od oznamovatele dne 23.10.2019. Krajský úřad
posoudil přepracovanou dokumentaci a dospěl k závěru, že nebyla přepracována ve všech bodech,
které byly požadovány dopisem č. j. KUZL 48817/2019 ze dne 25.07.2019, a tak předloženou
dokumentaci v souladu s ust. § 8 odst. 2 vrátil dopisem č. j. KUZL 72575/2019 dne 05.11.2019
oznamovateli k přepracování.
Oznamovatel předložil krajskému úřadu dne 04.11.2020 přepracovanou dokumentaci záměru
„Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“. Krajský úřad následně dopisem č. j.
KUZL 75132/2020 ze dne 11.11.2020 rozeslal informaci o přepracované dokumentaci dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům ke zveřejnění a k vyjádření a současně
zveřejnil informaci o přepracované 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 přepracované
dokumentaci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění informace o přepracované dokumentaci na
úřední desce krajského úřadu, tedy do 14.12.2020.
Krajský úřad posoudil obdržená vyjádření a dospěl k závěru, že je nutné přepracovanou dokumentaci
doplnit, a tak ji tímto dopisem v souladu s ust. § 8 odst. 5 zákona vrací oznamovateli k doplnění. Na
základě obdržených vyjádření, zejména pak na základě vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje,
odboru stavebního řádu a životního prostředí a Městského úřadu Vsetín, odboru životního prostředí,
která byla vydána dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je nutné
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v přepracované dokumentaci doplnit přílohu č. 7, kterou je Hodnocení vlivu závažného zásahu na
zájmy ochrany přírody a krajiny (dále jen „hodnocení“), a to v těchto bodech:
 Navrhnout opatření k vyloučení nebo alespoň zmírnění negativních vlivů na obecně nebo zvláště
chráněné části přírody, nebo návrh náhradních opatření tak, jak to požaduje § 67 odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb.
 Doplnit hodnocení vlivu zamýšleného záměru na CHKO Beskydy. V § 67 odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb. je uvedeno: „V případě pochybností o závažnosti zásahu a jeho rozsahu může
investor požádat o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody, který následně vydá odůvodněné
stanovisko k závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů chráněných zákonem o ochraně
přírody a krajiny.“ Toto stanovisko není součástí předloženého hodnocení.
Vzhledem k výše uvedenému vrací krajský úřad v souladu s ust. § 8 odst. 5 zákona přepracovanou
dokumentaci záměru „Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“ k doplnění.
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 doplnění 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 této informace na úřední desce v nejkratším možném
termínu.
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 ZLK879.
Doplněná část 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.

Ing. Pavel Kulička
vedoucí oddělení
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Příloha: (obdrží oznamovatel, zpracovatel dokumentace a zpracovatel posudku)
Vyjádření k přepracované dokumentaci od Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru stavebního řádu
a životního prostředí č. j. KUZL 81961/2020 ze dne 14.12.2020
Vyjádření k přepracované dokumentaci od Městského úřadu Vsetín, odboru životního prostředí č. j.
MUVS 121574/2020 OŽP ze dne 11.12.2020
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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 příloh

Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín

bez příloh

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

bez příloh

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

bez příloh

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

bez příloh

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

bez příloh

ČIŽP oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

bez příloh

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

bez příloh

Na vědomí:
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, Svárov
1080, 755 01 Vsetín
Středisko odpadů Mníšek s. r. o., Ing. Josef Tomášek, CSc., Pražská 900, 252 10
Mníšek pod Brdy – zpracovatel dokumentace
Ing. Josef Gresl, Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín – zpracovatel posudku
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bez příloh

