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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění – zahájení zjišťovacího řízení
Záměr:
Oznamovatel:
Místo záměru:
Katastrální území:

Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín
Zásobování teplem Vsetín a. s., Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín, IČO 45192588
město Vsetín
Vsetín; parc. č. 6880, 6881/2, 6881/3, 6879, 6881/1, 14640/1

Jako příslušný úřad dle ust. § 3 písm. f) zákonu 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 příloze zasíláme kopii oznámení zpracovaného podle
přílohy č. 4 zákona v souladu s ust. § 6 odst. 7 zákona a sdělujeme Vám, že záměr „Zařízení pro
energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“ bude podroben zjišťovacímu řízení podle ust. § 7
tohoto zákona.
Dotčený územní samosprávný celek – Město Vsetín žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 citovaného
zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení
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 oznámení
na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávní celky a dotčené správní úřady ve smyslu ust. § 6
odst. 8 zákona o zaslání vyjádření k oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení dle § 16, tj. do 8. listopadu 2018. V souvislosti s platnou novelou zákona, která
vstoupila v účinnost 1. dubna 2015, Vás žádáme, abyste v případě, že nepožadujete posouzení
záměru dle zákona, ve svém vyjádření neuváděli podmínky, neboť tyto nebude možné přenést do
rozhodnutí krajského úřadu. Vaše případné požadavky a podmínky bude nutno uplatnit
v navazujících řízeních. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby Vaše vyjádření
obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz.
Oznámení je zveřejněno na internetu na stránkách CENIA v Informačním systému EIA
http://www.cenia.cz/eia, kód záměru ZLK 879.
Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky
mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Zlínského kraje, tj. do 8. listopadu 2018.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nebude přihlížet (§ 6 odst. 8 zákona).

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)
Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 386
e-mail: katerina.cerna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Příloha:
Oznámení záměru „Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“, září 2018
Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky:
Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov 1080, 755 01
Vsetín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územní pracoviště Vsetín,
4. května 287, 755 01 Vsetín
ČIŽP oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Oznamovatel:
Zásobování teplem Vsetín a. s., Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín
Na vědomí:
Tiskový odbor Zlínského kraje
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
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