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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. 2 zákona dokumentaci vlivů záměru „Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO
Vsetín“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) k přepracování.
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 dokumentaci záměru „Zařízení pro energetické
využívání odpadu – ZEVO Vsetín“ oznamovateli k přepracování. V tomto dopise krajský úřad uvedl,
co je v dokumentaci nutné přepracovat.
Přepracovanou dokumentaci obdržel krajský úřad od oznamovatele záměru „Zařízení pro energetické
využívání odpadu – ZEVO Vsetín“ dne 23.10.2019. Krajský úřad následně 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. Jedná se o tyto body:
1. 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.
Výše uvedené hodnocení nebylo zpracováno. Dle § 67 odst. 1 zákona o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění je investor povinen zajistit provedení hodnocení vlivu zamýšleného
zásahu na zájmy chráněné podle části druhé, třetí a páté tohoto zákona. 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.
2. Podle výsledku dokumentu, který je uveden výše, přepracovat vyhodnocení v dokumentaci.
Viz bod č. 1.
3. V intencích došlých připomínek:
a. Přepracovat části týkající se nakládání s odpadními vodami.
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Na str. 103 byla doplněna stručná kapitola ohledně vypouštění vod, kde je uvedeno:
„Veškeré vody, včetně dešťových, jsou vypouštěny do městské kanalizace.“ V dokumentaci
je přitom uvedeno, že pro dešťové vody je plánována retenční nádrž.
b. Pro hodnocení použít aktuálnější údaje o složení směsného komunálního odpadu – zvážit
provedení rozboru směsného komunálního odpadu z ORP Vsetín.
Není jasné, proč zpracovatel dokumentace vytvořil novou přílohu, v které je řešena
problematika složení směsného komunálního odpadu, do které přesunul i část textu
z dokumentace. Požadavek zněl, aby pro hodnocení záměru byly použity aktuálnější údaje
o složení směsného komunálního odpadu, případně zvážit možnost, aby byl proveden
rozbor tohoto odpadu z území ORP Vsetín.
c. Přílohu č. 2 – situace záměru a další základní údaje v dokumentaci přeložit do českého jazyka.
Uvedená příloha č. 2 sice byla přeložena do českého jazyka, nicméně v dokumentaci se
stále objevují informace, které jsou v anglickém jazyce, a tedy nejsou vyhotoveny v jednacím
jazyce dle § 16 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění.
d. Pro porovnání uvést konkrétní zařízení, která jsou s plánovaným ZEVO Vsetín srovnatelná
jak kapacitou, tak použitou technologií.
Jednotlivá zařízení jsou uvedena pouze v příloze č. 8 (vypořádání připomínek v rámci
dokumentace), nikoli v textu dokumentace.
e. Lépe vyhodnotit soulad/nesoulad s POH města Vsetín.
Do textu dokumentace nebyly informace doplněny.
f. V dokumentaci zohlednit a vyhodnotit soulad s Akčním plánem Programu ke zlepšování
kvality ovzduší 2019 města Vsetín.
Do textu dokumentace nebyly informace doplněny.
4. 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.
Přímo přepracovaná dokumentace nereaguje na připomínky. Na připomínky je převážně
reagováno pouze v příslušném dokumentu v příloze č. 8 (vypořádání připomínek v rámci
dokumentace), ale toto vypořádání není promítnuto do textu přepracované dokumentace.
Dále je vhodné pro přehlednost přílohy č. 8 doplnit k jednotlivým vypořádáním odkaz na
příslušnou podkapitolu nebo stranu dokumentace, kam byla řešená připomínka zapracována
a požadované údaje doplněny.
Vzhledem k výše uvedenému vrací krajský úřad v souladu s ust. § 8 odst. 2 zákona dokumentaci
záměru „Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“ k přepracování. Upozorňujeme,
že se vzhledem k tomu, že došlo k přepracování podkladů pro dokumentaci a tím ke změně některých
údajů v hodnocení vlivů záměru, tak se jedná o dokumentaci přepracovanou, nikoli doplněnou.
Přepracovanou dokumentaci požaduje krajský úřad předložit v počtu 6 výtisků a na 2 CD.
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
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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.

otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Příloha: (obdrží oznamovatel)
Přepracovaná dokumentace záměru – 5 výtisků a 1 CD.
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

bez přílohy
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