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KUZL 19709/2021

KUSP 73695/2020 ÚPŽP-KC

Posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění – doplnění přepracované dokumentace záměru
Záměr:

Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín

Oznamovatel:

Zásobování teplem Vsetín a. s., Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín, IČO 45192588

Místo záměru:

město Vsetín

Katastrální území:

Vsetín; parc. č. 6880, 6881/2, 6881/3, 6879, 6881/1, 14640/1

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor stavebního řádu a životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), jako
příslušný úřad dle ust. § 3 písm. f) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen
„zákon“) Vám v souladu s § 8 odst. 2 citovaného zákona, zasíláme k vyjádření doplnění přepracované
dokumentace vlivů záměru „Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“ na životní prostředí
(dále také jen „doplnění dokumentace“), jejíž zpracování zajistil oznamovatel na základě vrácení
přepracované dokumentace k doplnění, které vydal krajský úřad dne 11.01.2021 pod č. j. KUZL 1695/2021
v souladu s ust. § 8 odst. 5 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky – Zlínský kraj a město Vsetín žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona
o neprodlené zveřejnění informace o doplnění přepracované dokumentace a o tom, kdy a kde je možné do ní
nahlížet, 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 doplnění přepracované
dokumentace na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávní celky a dotčené správní úřady ve smyslu ust. § 8 odst. 3
zákona o zaslání vyjádření k doplnění dokumentace nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace
o doplnění přepracované dokumentace na úřední desce Zlínského kraje, tj. do 22. dubna 2021.
Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat
písemné vyjádření k doplnění dokumentace příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace
o doplnění přepracované dokumentace na úřední desce Zlínského kraje, tj. do 22. dubna 2021. K vyjádřením
zaslaným po lhůtě příslušný úřad nebude přihlížet (§ 8 odst. 3 zákona).
Doplnění přepracované dokumentace je rovněž zveřejněno v Informačním systému EIA na internetových
stránkách Cenia (http://www.cenia.cz/eia), kód záměru ZLK879.
Připomínky, vyjádření a stanoviska, které obdržel krajský úřad od dotčených územních samosprávných celků,
dotčených správních úřadů, od veřejnosti a dotčené veřejnosti v rámci vyjadřování k přepracované
dokumentaci, pro které byla stanovena dle ust. § 8 odst. 3 zákona lhůta do 14.12.2020, jsou součástí
probíhajícího procesu posouzení vlivů záměru „Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“ na
životní prostředí a společně s připomínkami, které obdrží krajský úřad k doplnění přepracované dokumentace,
budou následně v souladu s § 8 odst. 4 zákona předány zpracovateli posudku.
Na základě obdržených připomínek k přepracované dokumentaci EIA rozšiřuje krajský úřad okruh dotčených
územních samosprávných celků – obce Janová a Ústí a dotčených orgánů – Agentura ochrany přírody
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a krajiny, Správa CHKO Beskydy a ČIŽP oblastní inspektorát Ostrava. Těmto dotčeným územním
samosprávným celkům a dotčeným orgánům je tímto dopisem zaslána kompletní přepracovaná dokumentace
společně s doplněním dokumentace na CD, a mohou tak zaslat své vyjádření dle ust. § 8 odst. 3 zákona
příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o doplnění přepracované dokumentace na úřední
desce Zlínského kraje, tj. do 22. dubna 2021. Na základě těchto skutečností žádáme dotčené územní
samosprávné celky – obce Janová a Ústí ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace
o přepracované dokumentaci a jejím doplnění a o tom, kdy a kde je možné do ní nahlížet, 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 dni vyvěšení informace o doplnění přepracované
dokumentace na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Všechny podklady v rámci probíhajícího procesu posouzení vlivů záměru „Zařízení pro energetické využívání
odpadu – ZEVO Vsetín“ na životní prostředí jsou zveřejněny v Informačním systému EIA na internetových
stránkách Cenia (http://www.cenia.cz/eia), kód záměru ZLK879.

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

Příloha:
 Doplnění přepracované dokumentace záměru „Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“,
únor 2021
 Přepracovaná dokumentace záměru „Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“, říjen
2020 (obdrží obce Janová a Ústí, obecní úřady Janová a Ústí a AOPK, Správa CHKO Beskydy a ČIŽP
Ostrava)
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky:
Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

doplnění dokumentace

Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín

doplnění dokumentace

Obec Janová, Janová 200, 755 01 Vsetín

přepracovaná dokumentace
a doplnění dokumentace na CD

Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín

přepracovaná dokumentace
a doplnění dokumentace na CD

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

doplnění dokumentace

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

doplnění dokumentace
k dispozici na městě

Obecní úřad Janová, Janová 200, 755 01 Vsetín

přepracovaná dokumentace
a doplnění dokumentace
k dispozici na obci

Obecní úřad Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín

přepracovaná dokumentace
a doplnění dokumentace
k dispozici na obci

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

doplnění dokumentace

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

doplnění dokumentace

ČIŽP oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

doplnění dokumentace na CD

ČIŽP oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava

přepracovaná dokumentace
a doplnění dokumentace na CD

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

doplnění dokumentace

AOPK Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm

přepracovaná dokumentace
a doplnění dokumentace na CD

Oznamovatel:
Zásobování teplem Vsetín a. s., Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín

bez příloh

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

bez příloh

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

bez příloh
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