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ÚVOD
Předmětem záměru „Rozšíření skladu na spalovně průmyslových odpadů DEZA, a.s. optimalizace skladových ploch“ je využití objektu 114 v provozovně společnosti DEZA, a.s.
ve Valašském Meziříčí pro skladování pevného odpadu.
Tato stávající zpevněná a vodohospodářsky zabezpečená plocha bude prioritně sloužit pro
dočasné skladování pevného odpadu před jeho odstraněním ve spalovně průmyslových odpadů,
v jejíž blízkosti se nachází. Případně lze objekt 114 využít ke skladování nárazové produkce odpadu
v areálu provozovny a mimořádných událostech v regionu. Projektovaná kapacita stávající
spalovny odpadů ve výši 10 000 t/rok se předmětnou optimalizací skladových ploch nemění.
Ve smyslu přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je předkládaný záměr (dočasné
skladování odpadu) odstraněním odpadu pod kódem D15 „Skladování před odstraněním některým
ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 14 (s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku
před sběrem)“. Podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
je proto záměr zařazen do kategorie II, bodu 55 „Zařízení k odstraňování nebo využívání
nebezpečných odpadů s kapacitou od stanoveného limitu (250 t/rok).“.
Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru (změna účelu užívání stávající stavby) je
v předmětném oznámení popisován pouze vliv provozu zařízení. Popis vlivů realizace záměru není
při absenci stavebních prací relevantní.
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SEZNAM ZKRATEK
BAT
BČOV
BPEJ
BREF
č.h.p.
č.j.
ČHMÚ
ČOV
ČR
EMS
EVL
CHKO
CHOPAV
k.ú.
KÚ
MZCHÚ
MŽP
N
NP
NPP
NPR
O
OPPLZ
OPVZ
PO
PP
PR
PUPFL
PÚ
SO
ÚSES
VKP
VZCHÚ
VZT
ZCHÚ
ZLK
ZPF
ZÚJ
ŽP
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Nejlepší dostupné techniky (Best Available Techniques)
biologická čistírna odpadních vod
bonitovaná půdně ekologická jednotka
referenční dokument o BAT
číslo hydrologického pořadí
číslo jednací
Český hydrometeorologický ústav
čistírna odpadních vod
Česká republika
systém enviromentálního řízení
evropsky významná lokalita (NATURA 2000)
chráněná krajinná oblast
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území
krajský úřad
maloplošné zvláště chráněné území
Ministerstvo životního prostředí České republiky
nebezpečný (ve spojitosti se zařazením odpadů)
národní park
národní přírodní památka
národní přírodní rezervace
ostatní (ve spojitosti se zařazením odpadů)
ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje
ochranná pásma vodních zdrojů
ptačí oblast
přírodní památka
přírodní rezervace
pozemek určený k plnění funkce lesa
požární úsek
stavební objekt
Územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
velkoplošné zvláště chráněné území
vzduchotechnika
zvláště chráněné území
Zlínský kraj
zemědělský půdní fond
základní územní jednotka
životní prostředí
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Oznamovatel:
DEZA, a.s.

2. IČO:
000 11 835

3. Sídlo (bydliště):
Masarykova 753, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Jméno, příjmení:

Ing. Jaroslav Obermajer
vedoucí odboru ISO a životního prostředí

Adresa:

DEZA, a.s., OŘ ISO a ŽP
Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
+420 571 69 2347

Telefon:

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru:
Rozšíření skladu na spalovně průmyslových odpadů DEZA, a.s. - optimalizace skladových
ploch
Zařazení záměru dle přílohy č. 1:
Podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je záměr
zařazen do kategorie II, pod bod:
55. Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů s kapacitou
od stanoveného limitu (250 t/rok).

Jedná se o záměr vyžadující zjišťovací řízení, příslušným úřadem k provedení zjišťovacího
řízení je Krajský úřad Zlínského kraje.
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Kapacita záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.
Projektovaná kapacita skladování odpadů (před odstraněním v zařízení „spalovna průmyslových
odpadů 10 kt“)
Stávající projektovaná kapacita
-

120 m3
1 020 m3
1 140 m3

Kapalné odpady
Pevné odpady
Celkem

Kapacita záměru
-

Pevné odpady (okamžitá kapacita)
Pevné odpady (max. roční kapacita)

860 m3 (1 550 t)
4 650 t/rok

Projektovaná kapacita po realizaci záměru
-

120 m3
1 880 m3
2 000 m3

Kapalné odpady (nemění se)
Pevné odpady
Celkem

Doplňující projektované kapacitní údaje
Projektovaná kapacita spalovny průmyslových odpadů (nemění se)
-

Projektovaná kapacita spalovny

10 000 t/rok, 34,32 t/den, 1,43 t/hod

Okamžitá kapacita záměru je stanovena ve výši max. 860 m3, při uvažování přepočtového
koeficientu ve výši 1,8 t/m3 se jedná max. o 1 550 t dočasně skladovaného odpadu. Celková roční
kapacita záměru je provozovatelem stanovena v max. výši 4 650 t/rok, což odpovídá trojnásobku
okamžité skladovací kapacity.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Parcela č.:

Zlínský
Lešná (ZÚJ 544302)
Mštěnovice (700312)
st. 250, 108/129

Výrobní areál společnosti DEZA, a.s. se nachází na severním okraji města Valašské Meziříčí
v prostoru mezi železniční tratí č. 280 a silnicí I/35. Výrobní areál je situován na pomezí
katastrálních území Krásno nad Bečvou a Mštěnovice, které již územně spadají pod obec Lešná.
Záměr rozšíření skladu pro dočasné skladování odpadů je situován na manipulační ploše
průmyslového objektu č. 114 na stavební parcele č. 250 v k.ú. Mštěnovice. Objekt se nachází
uprostřed průmyslové zástavby ve výrobním areálu společnosti DEZA, a.s. - viz následující obrázky.
Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 400 m severovýchodním směrem. Jedná
se o okrajovou zástavbu Mštěnovic, místní části obce Lešná, která je od průmyslového areálu
oddělena silnicí I. třídy.
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Obrázek 1: Schématické znázornění výrobního areálu společnosti DEZA, a.s.
na pomezí obcí Lešná a Valašské Meziříčí

Obrázek 2: Lokalizace předmětného záměru v areálu v katastrálním území Mštěnovice

Nejbližší obytná
zástavba
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Záměrem společnosti DEZA, a.s. v provozovně ve Valašském Meziříčí je využití stávající
zpevněné a vodohospodářsky zabezpečené plochy objektu č. 114, která bude primárně sloužit jako
externí sklad pevného odpadu kategorie N i kategorie O před jeho odstraněním ve spalovně
průmyslových odpadů, která se nachází v jeho bezprostřední blízkosti.
Případně lze skladovací kapacita využít k uskladnění nárazové produkce stavebních odpadů,
vyvolaných investičními nebo obnovovacími záměry v areálu provozovatele, případně při
mimořádných událostech v regionu, jako jsou např. povodně. Projektovaná kapacita stávající
spalovny průmyslových odpadů se realizací záměru nemění.
Dnes nevyužívaný objekt č. 114 má rozměry 18 x 24 m, obvodový plášť vyzděný z plných
pálených cihel na výškovou úroveň + 5,35 metru. Povrch manipulační plochy je betonový, včetně
ochranné betonové přizdívky po obvodu objektu do výšky 100 cm. Tyto betonové konstrukce jsou
izolovány PE fólií tloušťky 2 mm, která je oboustranně zabezpečena proti poškození ochrannou
textilií. Vjezd do objektu je řešen pomocí uzamykatelných vrat.
Objekt je zbudován jako nezastřešený, s odtokem srážkovým vod do sběrné jímky, svedené
kanálkem. Železobetonová jímka je umístěna před vjezdem do objektu, její vodotěsnost je rovněž
zajištěna vyplechováním nerezovým plechem tloušťky 3 mm. Sběrná jímka je uzavřená pomocí
ocelových odnímatelných poklopů. Protože je vybudována jako bezodtoká, vyčerpává
se na základě posouzení kvality vod pomocí ponorného čerpadla do chemické kanalizace svedené
na BČOV, případně odvážena cisternovým vozem na chemické čištění odpadních vod.
V rámci provozní údržby objektu 114 byly v roce 2018 provedeny:
-

opravy a hydroizolace soklu
úpravy a asfaltování spár
úprava odvodňovacího žlabu pro záchyt srážkových vod
lokální opravy (oplechování, omítky)
opravy sloupů

Při proměnné výšce uskladněných odpadů od cca 1 do 3 m činí skladová kapacita cca 860 m3
pevného odpadu. Při uplatnění přepočtového koeficientu 1,8 t/m3 dosahuje maximální
uskladněné množství odpadu cca 1 550 tun. Celková roční kapacita záměru je provozovatelem
stanovena na trojnásobek okamžité skladovací kapacity v max. výši 4 650 t/rok.
Ve smyslu přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je předkládaný záměr (dočasné
skladování odpadu) odstraněním odpadu pod kódem D15 „Skladování před odstraněním některým
ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 14 (s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku
před sběrem)“.

Možnost kumulace s jinými záměry
Spalovna průmyslových odpadů 10 kt
Zařízení „Spalovna průmyslových odpadů 10 kt“ (dále jen spalovna) je provozováno
v souladu s integrovaným povolením vydané společnosti DEZA, a.s. Podle zákona o integrované
prevenci je předmětné rozšíření skladu podstatnou změnou stávajícího integrovaného povolení
zařízení, konkrétně vedlejší činnosti spadající dle přílohy č. 1 zákona pod bod 5.5. „Skladování
nebezpečného odpadu, na něž se nevztahuje bod 5.4, před provedením činností uvedených
10

Ing. Josef Gresl, březen 2019

Oznámení záměru
Rozšíření skladu na spalovně průmyslových odpadů DEZA, a.s. - optimalizace skladových ploch
v bodech 5.1 a 5.2 o celkovém objemu větším než 50 t, s výjimkou shromažďování před sběrem
na místě, kde odpad vzniká“.
Projektovaná kapacita spalovny průmyslových odpadů 10 kt, zařízení k odstraňování
odpadů, pro které je vydáno integrované povolení, se realizací záměru nemění. Vstupní podmínky
spalovacího procesu zůstávají zachovány. V objektu 114 bude před provedeným smíšením možné
skladovat zejména odpady skupiny 17, uvedené v příloze č. 1 integrovaného povolení. Jednalo by
se o vybrané odpady katalogových čísel: 17 01 06*, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 04*, 17 05 03*,
17 05 05*, 17 05 07*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 08 01*, 17 08 02, 17 09 03*, 17 09 04 a dále odpady
katalogových čísel 07 01 99 (O/N), 19 01 12 (N/O), 19 08 05, 19 08 11*a 19 09 02 za předem
stanovených podmínek.
Naopak realizací záměru bude zajištěna efektivnější separace odpadů za účelem přípravy
optimální vsázkové směsi pro termické zneškodňování odpadů. Pro nebezpečné stavební
a demoliční odpady, případně zeminy kontaminované v důsledku mimořádných a havarijních
situací bude vytvořena k tomu určená vodohospodářsky zabezpečená plocha, čímž dojde
k minimalizaci množství skládkovaných nebezpečných odpadů, u kterých lze termicky odbourat
jejich nebezpečné vlastnosti.
Shrnutí: Vzhledem k zachování projektované kapacity spalovny lze možnost kumulativních
(negativních) vlivů na jednotlivé složky životního prostředí vyloučit. Pro získání ucelených informací
o provoze jako celku je ve vybraných částech oznámení krom samotného rozšíření skladu spalovny
popisován i provoz spalovny.
Čistírna odpadních vod ve společnosti DEZA
Záměrem „Čistírna odpadních vod ve společnosti DEZA“ je rekonstrukce stávající biologické
čistírny odpadních vod (dále jen BČOV) v areálu společnosti DEZA, a.s. V rámci záměru dojde
k použití BAT technologií čištění a k modernizaci větší části strojního zařízení čistírny odpadních
vod, která je provozována v režimu zákona o integrované prevenci.
Podle informací uvedených v oznámení je stávající upořádání a vybavení čistírny odpadních
vod zastaralé a nezaručuje spolehlivé dosažení koncentrací ukazatelů znečištění odpadních vod na
odtoku z čistírny. Provoz je náročný po energetické stránce a nevyhovuje ani po stránce
technologické. Z uvedených důvodů je navržena komplexní rekonstrukce a modernizace BČOV
za účelem zlepšení provozních i výstupních parametrů zařízení.
Případné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí byly předmětem zjišťovacího řízení,
které probíhalo v druhé polovině roku 2017. Na jeho základě vydal Krajský úřad Zlínského kraje
v říjnu 2017 formou rozhodnutí závěr zjišťovací řízení. Dle rozhodnutí záměr „Čistírna odpadních
vod ve společnosti DEZA“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude dále posuzován podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. (Krajský úřad Zlínského kraje,
Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. KUZL 53474/2017, č.j. KUZL 66596/2017,
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ZLK864).
Navazujícím řízením je změna integrovaného povolení zařízení „Zařízení provozu Vodního
hospodářství“, které přímo souvisí s rekonstrukcí BČOV. Rozhodnutí o změně integrovaného
povolení bylo vydáno Krajským úřadem Zlínského kraje v říjnu 2018 (č.j. KUZL 68949/2018).
Realizace záměru byla zahájena ke konci roku 2018.
Shrnutí: Vzhledem k charakteru záměru, rekonstrukce BČOV za účelem snížení znečištění
odpadních vod, lze vyloučit negativní kumulaci vlivů s předkládaným záměrem.
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Výstavba zásobníků surovin a výrobků Estery VM
Záměr „Výstavba zásobníků surovin a výrobků Estery VM“ spočívá v instalaci 2 ks
skladovacích zásobníků surovin a výrobků z výrobny Estery VM umístěných na bloku č. 32
v rozšířeném stávajícím objektu SO 296. Každý ze zásobníků bude mít objem 1 800 m3 (1.500 t),
přičemž v jednom zásobníku bude plánovaně skladován 2-propylheptanol a ve druhém zásobníku
bude plánovaně skladován isononylalkohol, média se mohou dle potřeby změnit.
Jedná se o doplnění stávající skladové kapacity výrobny Esterů VM, které po instalaci nových
zásobníků bude činit 7 558 m3.
Případné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí byly předmětem zjišťovacího řízení,
které probíhalo v polovině roku 2018. Na jeho základě vydal Krajský úřad Zlínského kraje v červenci
2018 formou rozhodnutí závěr zjišťovací řízení. Dle rozhodnutí záměr „Výstavba zásobníků
surovin a výrobků Estery VM“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude
posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
(Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. KUZL 35540/2018,
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ZLK872).
Záměr je (bude) součástí zařízení „Zařízení souboru chemických výrob - základní závod DEZA,
a.s., Valašské Meziříčí“, které spadá do režimu zákona o integrované prevenci. V současné době
se připravuje žádost o změnu rozhodnutí integrovaného povolení. Zahájení realizace záměru
se předpokládá v roce 2019.
Shrnutí: Záměr „Výstavba zásobníků surovin a výrobků Estery VM“ se nachází v jiné části
areálu a je provozně zcela oddělen od provozu průmyslové spalovny odpadů. Negativní kumulace
vlivů s předkládaným záměrem lze vyloučit.
Teplárna společnosti DEZA, a.s. - Přechodný národní plán ČR
Teplárna společnosti DEZA, a.s. je provozována v souladu s integrovaným povolením
zařízení „Provoz energetika“. Související spalovací zdroje „Teplárna kotle K2, K4 a K5“ jsou
na základě § 37 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb., zařazeny do Přechodného národního plánu České
republiky, který byl zveřejněn ve věstníku v červnu roku 2015.
Cílem přechodného národního plánu je prostřednictvím postupného snižování celkových
ročních emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze spalovacích
stacionárních zdrojů zahrnutých do Přechodného národního plánu, dosáhnout připravenosti
na plnění emisních limitů stanovených prováděcí vyhláškou zákona o ochraně ovzduší, vyhláškou
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, a to nejpozději k 1. červenci 2020.
Na teplárně bylo v posledních letech realizováno polosuché odsíření, denitrifikaci SNCR
a odprášení na rukávovém filtru. Díky těmto opatřením provoz teplárny společnosti DEZA, a.s.
ke konci roku plánovaně vystoupí z Přechodného národního programu ČR a budou se na něj
vztahovat (přísnější) emisní limity v souladu s prováděcí vyhláškou zákona o ochraně ovzduší.
Shrnutí: Vzhledem k charakteru záměru, snížení celkových emisí teplárny do ovzduší, lze
vyloučit negativní kumulativní vlivy s předkládaným záměrem.

Z charakteru záměru „Rozšíření skladu na spalovně průmyslových odpadů DEZA, a.s. optimalizace skladových ploch“ a výčtu připravovaných/realizovaných záměrů v areálu
oznamovatele je zřejmé, že negativní kumulace vlivů na jednotlivé složky životního prostředí lze
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vyloučit. V současné době rovněž nejsou dle Informačního systému EIA známy obdobné záměry,
které by měly být uskutečněny v blízkosti posuzovaného záměru.
Kumulace vlivů s jinými záměry se proto nepředpokládá. V předmětném oznámení jsou
primárně řešeny potencionální vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí.

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních
důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Zdůvodnění potřeby záměru
Požadavek na rozšíření kapacity pro dočasné skladování pevných odpadů vyplývá ze
zkušeností společnosti DEZA, a.s., kdy realizace vlastních investičních akcí a generálních oprav
může být spojena se vznikem většího množství odpadů.
V případě nebezpečných odpadů, které jsou určeny k odstranění na spalovně průmyslových
odpadů, je vzhledem k potřebné době na jejich zpracování kapacita skladování pevných odpadů
významně omezena volnou kapacitou zemních jímek spalovny, případně dostupných kontejnerů.
Při překročení kapacity je odpad odvážen na skládku nebezpečného odpadu.
Záměr optimalizace skladových ploch tak přispěje k minimalizaci množství skládkovatelných
nebezpečných stavebních a demoličních odpadů, u kterých lze termicky odbourat jejich
nebezpečné vlastnosti. Rozšířením skladu bude rovněž zajištěna efektivnější separace odpadů
za účelem přípravy optimální vsázkové směsi pro jeho termické zneškodňování.
Mimo skladování odpadů určených k odstranění na spalovně lze tuto vodohospodářsky
zabezpečenou plochu využít pro dočasné skladování nárazové produkce vlastních odpadů, které
jsou dále využitelné, případně pro skladování odpadů vznikajících při mimořádných událostech
v regionu jako jsou např. povodně.
Zdůvodnění umístění záměru a přehled zvažovaných variant
Objekt 114 je otevřená manipulační plocha, která byla v roce 1994 přebudována z granulace
sazí na dekontaminační plochu kontaminované zeminy postupem biodegradace. V objektu bylo
nakládáno s kontaminovanou výkopovou zeminou a betonovou i stavební sutí, která pocházela
převážně ze starých ekologických zátěží, mimořádných nebo havarijních situací. S ohledem
na nízkou účinnost bylo od této in-site technologie upuštěno a objekt není v současné době
využíván.
Vzhledem k původnímu účelu dekontaminace se jedná o zpevněnou, vodohospodářsky
zabezpečenou plochu, která se nachází v blízkosti spalovny. Realizace záměru je tak prostá
souvisejících stavebních prací.
Na základě výše uvedených informací je záměr uvažován pouze v předkládané variantě,
která vyhovuje potřebám oznamovatele jak z hlediska logistiky provozu spalovny, tak z hlediska
minimálních investičních nákladů a doby na jeho realizaci.
Soulad s územně plánovací dokumentací
Podle vyjádření Městského úřadu Valašské Meziříčí, Odboru územního plánování
a stavebního řádu (příslušného úřadu územního plánovaní) ze dne 6. 11. 2018 (č.j. MeUVM
110909/2018, viz příloha č.1) je předložený záměr v souladu s Územním plánem sídelního útvaru
Lešná.
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Předmětné pozemky (parc. č. st. 250 a 108/129 v k.ú. Mštěnovice) jsou vymezeny jako
plochy výroby a služeb ve stávajícím areálu společnosti DEZA, a.s. Využití pro umístění záměru, lze
v souladu s regulativy rozvoje území zahrnout mezi využití hlavní, tedy v souladu s platnou územně
plánovací dokumentací obce.

Invariantní řešení záměru je dáno jeho umístěním do volných prostor stávajícího objektu
114, které je optimální z pohledu logistiky provozu a rovněž absence nároků na související stavební
práce.
Záměr je plně v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Lešná.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících
do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými
technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
Předmětem záměru „Rozšíření skladu na spalovně průmyslových odpadů DEZA, a.s. optimalizace skladových ploch“ je využití stávající zpevněné a vodohospodářsky zabezpečené
plochy v provozovně společnosti DEZA, a.s. ve Valašském Meziříčí pro skladování pevného
odpadu.
Prioritně se jedná o dočasné skladování pevného odpadu kategorie N i kategorie O
na otevřené ploše objektu 114, před jeho odstraněním ve spalovně průmyslových odpadů, která
se nachází v jeho blízkosti. Případně lze objekt využít k uskladnění nárazové produkce odpadů
v areálu provozovny a mimořádných událostech v regionu.
Stávající skladovací kapacita spalovny v zemních jímkách, určených primárně pro pevné
a pastovité odpady činí 1 020 m3, ve skladech kapalných odpadů 120 m3. Rozšířením skladovacích
zařízení o objekt 114 vzroste max. skladovací kapacita o 75 % na 2 000 m3. Celková projektovaná
kapacita stávající spalovny odpadů ve výši 10 000 t/rok se realizací záměru nemění.
Pro přehlednost lze uvést, že předmětná kapitola B.I.6 je členěna na podkapitoly:
-

Technické (stavební) řešení
Související demoliční práce
Technologické (provozní) řešení
Porovnání záměru s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi
emisí a dalšími parametry v případě záměrů spadající do režimu zákona o integrované
prevenci

Technické (stavební) řešení
Stávající objekt o půdorysných rozměrech 18 x 24 m je řešen jako ocelový skelet
s obvodovým pláštěm vyzděným z plných pálených cihel tl. 30 cm až na výškovou úroveň
+ 5,350 m. Vnitřní manipulační plochu (bývalou plochu dekontaminace) tvoří betonový povrch
včetně ochranné betonové přizdívky vytažené po obvodu objektu na výšku 100 cm. Tyto betonové
konstrukce tvoří vlastní vanu, pod kterou se nachází hydroizolační folie tl. 2 mm, která je
oboustranně zabezpečena proti poškození ochranou textilií.
Na zbylou výšku obvodového zdiva, tj. po výškovou úroveň + 5,350, je zhotoven cementový
potěr v tl. 50 mm vyztužený rabicovým pletivem jako podklad pod oplechování obvodového zdiva.
14
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Vjezd do objektu je řešen pomocí otvoru v obvodovém zdivu, který je osazen uzavíratelnými
vraty, užitná plocha objektu činí 409 m2.
Sběrná jímka
Pro zachycení odtoku vody z původně dekontaminační plochy byla realizována sběrná jímka
o celkovém objemu 6,8 m3. Jímka je umístěna před objektem z jeho jižní strany - schematicky
znázorněno na obrázku níže.
Jímka je železobetonové konstrukce, jejíž vodotěsnost je zajištěna vyplechováním
nerezovým plechem tl. 3 mm. Jímka je shora uzavřena pomocí ocelových odnímatelných pokopů.
Odtok do sběrné bezodtoké jímky je zajištěn sběrným kanálkem, který je umístěný před
vjezdem do objektu. Konstrukce kanálku je železobetonová, dno kanálku je vybetonováno směrem
k jímce v 5% spádu. Plocha před kanálkem a samotný kanálek je izolován proti průsaku pomocí
hydroizolační folie tl. 2 mm s oboustrannou ochranou textilní izolací.
Kontrola technických objektů z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod je
pravidelně prováděna odborně způsobilou osobou. Sběrná jímka je podle protokolu o provedení
zkoušek na těsnost dle hladiny těsná, bez zjevného narušení. Obdobně zpevněná plocha je po
provedení údržbových prací v roce 2018 bez zjištěných závad/netěsností.

Na obrázcích níže jsou uvedeny výřezy z výkresové části projektové dokumentace stavby
„Dekontaminační plocha - PI 9510“, kterou v dubnu roku 1997 vypracovala společnost PRODEZ
a.s. Kolaudační rozhodnutí pro stavbu dekontaminační plochy bylo vydáno Městským úřadem
Valašského Meziříčí, Odborem výstavby architektury 9.2.1999 (č.j. 330/69/1999-Hm).
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Obrázek 3: Dekontaminační plocha - půdorys I. NP

Sběrná jímka

Vjezd

Obrázek 4: Dekontaminační plocha - řez A -A

Pozn.: Ocelové zábradlí na ochozu bylo demontováno.
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Obrázek 5: Sběrná jímka - půdorys

Obrázek 6: Sběrná jímka - řez A -A
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V rámci provozní údržby objektu 114 byly v roce 2018 provedeny:
-

opravy a hydroizolace soklu
úpravy a asfaltování spár
úprava odvodňovacího žlabu pro záchyt srážkových vod
lokální opravy (oplechování, omítky)
opravy sloupů
Oprava a hydroizolace soklu

Stávající betonový sokl byl obitím zbaven odpadávajících částí. Následně na něj byla
položena nová hydroizolace - asfaltové pásy Guttabit V60 S35. Jedná se o natavitelné hydroizolační
pásy z oxidovaného asfaltu, s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny a shora pokryté minerálním
jemnozrnným posypem, které jsou odolné proti mechanickému poškození. Pásy byly položeny
od země, přes sokl a ukončeny až na horní straně soklu. Horní strana soklu v místě, kde přiléhá ke
zdi, byla oplechována pozinkovaným plechem.
Úprava a asfaltování spár
Spáry v betonovém podkladu byly vyřezány a následně zality asfaltem.
Úprava odvodňovacího žlabu pro záchyt srážkových vod
Žlab pro zachycení srážkových vod z dekontaminační plochy, který je umístěn na vnější
straně ocelových vrat byl doplněn o žlab na jejich vnitřní straně. Doplněný žlab je opatřen litinovou
mřížkou o nosnosti 25 t pro bezpečný pojezd techniky.
Potenciálně znečištěná srážková voda je sváděna primárně vnitřním žlabem přes těleso
vnější žlabu do stávající sběrné jímky. Původní vnější žlab plní pojistnou funkci.
Lokální opravy (oplechování, omítky):
Jednalo se zejména o opravy oplechování na horní straně zdí, a dále drobné zapravení
omítek – lokální dle potřeb.
Opravy ocelových sloupů:
Ocelové sloupy byly nejprve obroušeny a následně ošetřeny nátěrem na asfaltové bázi.
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Obrázek 7: Objekt 114 po provedení výše uvedených údržbových prací (foto 11/2018)

Obrázek 8: Vnější a vnitřní odvodňovací žlab (foto 11/2018)

Ing. Josef Gresl, březen 2019
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Související demoliční práce
Realizace záměru spočívá ve změně účelu užívání stávající stavby. S realizací záměru nejsou
spojeny stavební práce ani práce demoličního charakteru.

Technologické řešení
Způsob provozu dekontaminace spočíval v navezení kontaminované zeminy (případně
stavební suti apod.) do záchytné jímky dekontaminační plochy a jejím rozhrnutí. Dalšími postupy
bylo zkrápění zeminy roztokem biopreparátoru a vody, bioroztoku za pomocí stabilního
roztřikovacího zařízení, a provzdušňování zeminy pomocí provzdušňovacího potrubí tak, aby mohl
probíhat biodegradační proces. S ohledem na nízkou účinnost bylo od této in-site technologie
upuštěno a objekt není v současné době využíván.
Po realizaci předkládaného záměru, jež spočívá ve změně účelu užívání stavby, bude
původní dekontaminační plocha primárně sloužit k prostému uložení pevného odpadu na tuto
vodohospodářsky zabezpečenou plochu před jeho odstraněním v průmyslové spalovně odpadů.
Dočasné skladování odpadů přijímaných za účelem odstranění na spalovně průmyslových
odpadů
Manipulační plocha externího skladu, kterou tvoří skladový objekt 114, bude prioritně
využívána k dočasnému skladování odpadů, přijímaných za účelem odstranění na spalovně
průmyslových odpadů. Nejedná se tedy o provoz samostatného zařízení, ale o nedílnou součást
této spalovny.
V objektu 114 budou skladovány převážně odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady
(včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), uvedené v příloze č. 1 integrovaného povolení
spalovny průmyslových odpadů. Jednalo by se zejména o vybrané odpady katalogových čísel:
17 01 06*, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 04*, 17 05 03*, 17 05 05*, 17 05 07*, 17 06 03*, 17 06 04,
17 08 01*, 17 08 02, 17 09 03* a 17 09 04. Produkce těchto stavebních a demoličních odpadů je
velmi často nárazovou záležitostí, kdy je v krátkém okamžiku zapotřebí uskladnit jejich větší
množství.
Rozšíření skladové kapacity bude provozovatelem rovněž využíváno k efektivnější separaci
odpadů za účelem přípravy optimální vsázkové směsi pro jeho termické zneškodňování. Proto je
kromě odpadů skupiny 17 uvažováno se skladováním odpadní smoly evidované pod katalogovým
číslem 07 01 99 (N/O) a čistírenských kalů katalogových čísel 19 08 05, 19 08 11* a 19 09 02.
Odpadní smola je za běžných podmínek okolního prostředí stabilní, nerozpustná a netěkavá látka,
tzn. vhodná pro skladování na otevřené zpevněné ploše. V případě kalů lze v objektu 114 skladovat
pouze stabilizované kaly v rypném stavu, které nejsou pachově postižitelné.
Pokud se bude jednat o odpad, jehož kontaminace může být spojena s emisemi pachových
látek, bude tento odpad výhradně skladován přímo v zemních jímkách objektu SO 282, který je
vybaven příslušným odsáváním vzdušiny, které je svedeno k termickému spalování.

20

Ing. Josef Gresl, březen 2019

Oznámení záměru
Rozšíření skladu na spalovně průmyslových odpadů DEZA, a.s. - optimalizace skladových ploch
Tabulka 1: Výčet odpadů určených k dočasnému skladování v objektu 114

Kód
druhu
odpadu
07
07 01 99
17

Druh odpadu

Kategorie
odpadu

Množství odpadů
umístitelných na
plochu objektu 114
v t/rok
r. 2017

r. 2018

621,8

748,2

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
Odpady jinak blíže neurčené
(pozn.: pouze odpadní smola)

N/O

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky

N

102,1

399,1

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek a keramických výrobků neuvedené pod
číslem 17 01 06

O

-

-

17 02 01

Dřevo

O

-

-

17 02 04

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné
látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

N

7,7

4,4

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

55,7

111,0

17 05 05

Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující
nebezpečné látky

N

-

-

17 05 07

Štěrk ze železničního svršku obsahující
nebezpečné látky

N

-

-

17 06 03

Jiné izolační materiály, které jsou nebo
obsahují nebezpečné látky

N

141,9

173,1

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06
01 a 17 06 03

O

-

-

17 08 01

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné
nebezpečnými látkami

N

-

-

17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené
pod číslem 17 08 01

O

0,1

-

17 09 03

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně
směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky

N

-

-

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03

O

0,2

-

19
19 08 05

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU,
Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH
VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
Kaly z čištění komunálních odpadních vod

Ing. Josef Gresl, březen 2019
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Kód
druhu
odpadu

Druh odpadu

Kategorie
odpadu

Množství odpadů
umístitelných na
plochu objektu 114
v t/rok
r. 2017

r. 2018

19 08 11

Kaly z biologického čištění průmyslových
odpadních vod obsahující nebezpečné látky

N

-

-

19 09 02

Kaly z čiření vody

O

-

52,5

Údaje o množství odpadů jsou pouze orientační a dokreslují možnosti potenciálního využití
rozšířené kapacity skladování v letech 2017 a 2018. Množství odpadů, které jsou v tabulce
uvedeny pro rok 2017 a 2018, odpovídá množství, které by bylo možné umístit na otevřenou
zpevněnou plochu. Nadále se počítá rovněž s jejich skladováním ve stávajících jímkách spalovny.
V roce 2018 bylo pod kódem 07 01 99 evidováno 2 222 t spáleného odpadu, avšak pouze
748 t, které tvoří odpadní smolu, by provozovatel měl v plánu umístit na otevřenou plochu objektu
114. V roce 2017 odpadní smole odpovídalo 622 t z celkových 1478 t odpadu kódu
07 01 99, který byl na spalovně odstraněn.
Množství stavebního a demoličního odpadu určeného k odstranění na průmyslové spalovně
lze jen těžko predikovat. V jednotlivých letech se množství dočasně skladovaného odpadu může i
řádově lišit v závislosti na realizaci vlastních investičních akcí a generálních opravách. Okamžitá
kapacita skladu se však v závislosti na hodnotách uvedených v tabulce jeví jako dostatečná.
V případě kódu 19 08 05 lze předpokládat, že na ploše se dočasně uskladní jen poměrná
část přijímaných čistírenských kalů, odhadem 40 %. Bude se jednat výhradně o stabilizovaný kal
v rypném stavu, který není spojen s emisemi pachových látek. Údaje v tabulce tak odpovídají
pouze 40 % odpadu přijatého pod kódem 19 08 05, který tyto kritéria splňuje.
Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
přijímány v roce 2017 ani roce 2018 nebyly. S možností umístění kalů oznamovatele z biologického
čištění průmyslových odpadních vod pod kódem 19 08 11 se uvažuje až v 1. polovině roku 2020.
Tento záměr souvisí s optimalizací kalového hospodářství současně rekonstruované biologické
čistírny oznamovatele (viz kap. B.I.4).Kaly z čiření vod jsou prosté pachové zátěže a k uskladnění
na otevřené ploše vhodné.
Souhrnně lze konstatovat, že vyjma odpadů pod kódy 07 01 99 a 19 08 05 odpovídají
hodnoty v tabulce 100% množství odpadů přijatých za účelem odstranění na průmyslové spalovně.
Z tabulky je patrné, že celkové roční skladované množství odpadu by v roce 2017 i 2018 odpovídalo
cca 1/3 roční projektované kapacity záměru. Dosažení maximální skladové kapacity lze proto
očekávat pouze při realizaci vlastních investičních akcí a generálních oprav, které budou spojeny
se vznikem většího množství stavebního a demoličního odpadu.
V souladu se závaznými podmínkami integrovaného povolení spalovny bude při skladování
odpadu v objektu 114, který je přijímán výhradně za účelem odstranění na spalovně průmyslových
odpadů, upuštěno od třídění a odděleného shromažďování. Tyto odpady, u kterých bude
plánovaně udělen souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování podle § 16 odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, budou dále evidovány pod kódem 17 09 03*„Jiné stavební a
demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné
látky“.
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Nárazová produkce v areálu oznamovatele a mimořádné události v regionu (mimořádné využití)
Další možnosti využití externího skladu vychází z jeho provedení. Jedná se o zpevněnou,
vodohospodářsky zabezpečenou plochu, svedenou do bezodtoké jímky. Objekt 114 je proveden
jako nezastřešený, podléhá tedy povětrnostním vlivům, stavebně není přepážkami rozdělen
do kójí. Srážkové vody jsou odváděny kanálkem, situovaným u vstupní části objektu.
Kapacitu skladování lze plánované využít pro nárazovou produkci odpadů z investičních akcí
a obnovy stavebních objektů v areálu oznamovatele, u kterých z dispozičních, preventivních nebo
bezpečnostních důvodů není možné shromažďovat odpady bezprostředně v místě vzniku.
Případně je vodohospodářsky zabezpečená plocha vhodná pro odpady vznikající
při mimořádných událostech v regionu, jako mohou být např. povodně, kdy je zvýšená potřeba
uložení kontaminovaných odpadů významně omezena volnou kapacitou běžně uplatňovaných
zařízení (sběrných dvorů), případně dostupných kontejnerů.
Za účelem podpory regionu má oznamovatel uzavřenou veřejně prospěšnou smlouvu
s městem Valašské Meziříčí o skladování 60 tun nebezpečného odpadu, které v externím skladu
budou moci být uloženy, a to po dobu trvání mimořádné události na území města Valašského
Meziříčí. Tyto odpady mohou pocházet ze sběrného dvora TS Valašské Meziříčí, s.r.o., případně od
jiných organizací, které mimořádný odpad skladují a budou-li ohroženy mimořádnou událostí,
požádají město Valašské Meziříčí o pomoc s jeho uskladněním.
Pro samotného provozovatele je mimořádnou událostí rovněž i požadavek na uložení
vlastních odpadů spalovny 19 01 12 (N/O) „Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11“
do doby pominutí logistických problémů v zimním období ze strany smluvního partnera zajišťující
skládkování, nebo do doby rozhodnutí o dalším způsobu nakládání s vlastním odpadem.
Před využitím objektu 114 pro nárazovou produkci a mimořádné události provozovatel zajistí:
- přemístění odpadů dosud skladovaných za účelem odstraněním na spalovně mimo
objekt 114 (např. do zemních jímek spalovny)
- dekontaminaci zpevněné plochy (vyčištění tlakovou vodou)
- vyčerpání objemu sběrné jímky do chemické kanalizace
- ohlášení mimořádného využití objektu 114 Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru
životního prostředí a zemědělství
Mimořádné využití vodohospodářsky zabezpečené plochy objektu 114, namísto dočasného
skladování odpadu za účelem jeho odstranění na spalovně průmyslových odpadů, je možné
výhradně při splnění výše uvedených podmínek.
Při mimořádném využití budou tyto odpady označeny a viditelně odděleny tak, aby byla
zajištěna jejich snadná identifikace a současně nemohlo dojít ke kontaminaci či míšení s jinými
odpady. Dočasné skladování ostatních odpadů je proto podmíněno zabráněním možnosti jejich
kontaminace z jiných, volně ložených nebezpečných odpadů, např. umístěním odpadu
v přepravních kontejnerech.

Výše uvedené provozní podmínky objektu 114, budou obsahem aktualizovaného
provozního řádu spalovny průmyslových odpadů k nakládání s odpady. Tzn. stanoveny jako
závazné podmínky provozování v rámci správního řízení o podstatné změně integrovaného
povolení.

Ing. Josef Gresl, březen 2019
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Spalovna průmyslových odpadů 10kt (nemění se)
Vyjma rozšíření kapacity skladování pevných odpadů o nový externí sklad, objekt 114,
se technologický provoz spalovny ani projektovaná kapacita zařízení nemění. Údaje uvedené
v dalším textu slouží pouze pro doplnění popisu provozu záměru jako celku.
Spalovna průmyslových odpadů DEZA, a.s., je určena ke spalování nebezpečných odpadů
vzniklých v DEZA, a.s., popř. odpadů přijatých od externích původců (včetně nemocničních). Přijaté
odpady jsou skladovány v jímkách skladu pevných odpadů v objektu SO 282, v zásobnících objektu
SO 291 a ve skladu nemocničních odpadů v objektu SO 283 - viz následující obrázky. Sklady jsou
odsávány, zásobníky inertizovány a odsávány, odsátá vzdušina je použita jako vzduch ke spalování.
Pevné a pastovité odpady jsou homogenizovány pomocí drapáku mostového jeřábu a
dávkovacím zařízením transportovány do rotační pece spalovny vybavené kombinovanými hořáky
a zde spalovány. Kapalné odpady jsou dávkovány za pomocí čerpadla do trysek kombinovaných
hořáků, nebo do rozprašovací trysky, kterými jsou vstřikovány do rotační pece, kde jsou spalovány.
Nemocniční odpady jsou uloženy v uzavřených kontejnerech, které jsou jednotlivě pomocí
zvedacího a překlápěcího zařízení transportovány do výpadové šachty a odtud dále do komory
pístového podavače, který je nadávkuje do spalovací pece, kde dojde k jejich termické likvidaci.
Nespálený zbytek vypadává přes vodní uzávěr a vynašečem je dopravován do kontejneru,
který je vyvážen na externí skládku. Spaliny procházejí přes dohořívací komoru, vybavenou třemi
plynovými hořáky, které v automatickém režimu udržují zákonem stanovenou teplotu 850°C. Zde
se zdrží min 2 sekundy, čímž dochází k dopálení nespálených škodlivin.
Spaliny dále procházejí utilizačním kotlem, kde se jejich teplo využije k výrobě páry, která
se dodává do vnitropodnikové sítě. Průchodem přes kotel se spaliny zchladí na 190 – 220°C.
Následuje první blok čištění spalin – tříkomorový tkaninový filtr. Slouží k odstraňování
prachových částic (popílku) unesených ze spalovací části. Zadržený popílek (nebezpečný odpad) je
v automatickém režimu setřásán z tkaniny a shromažďován pomocí šnekového dopravníku
do přistaveného uzavíratelného kontejneru, těsně připojeného na výstup šneku.
Odprášené spaliny přecházejí do dalšího bloku čištění spalin (přes výměník, kde se zchladí
na cca 135 °C ) - do třístupňové mokré alkalické vypírky - absorbce.
Obrázek 9: Schématické znázornění výřezu z podnikového generelu uvedeného na dalším obrázku
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Obrázek 10: Výřez z podnikového generelu společnosti DEZA, a.s.
Objekty provozované
společností
společnostíCS
CSCABOT
Cabot

Objekt 114 rozšíření skladu
pevných odpadů

Komín
spalovny

Objekt 124 vypírka spalin
Objekt 247 dopalovna
koncových
plynů
Objekt 291 sklad a stáčení
kapalných
odpadů

Objekt 102 trafostanice
Objekt 283 hala spalovny
s rotační pecí
Objekt 282 sklad pevných
odpadů spalovny
(zemní jímky)

Objekt 110 dílna provozní
údržby a sklad
vzorků

Ing. Josef Gresl, březen 2019

Objekt 101 laboratoře technické
kontroly a mistrovna
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Spalované odpady
Spalovna průmyslových odpadů DEZA, a.s., je určena ke spalování nebezpečných odpadů:
•

vzniklých v DEZA, a.s., při následujících procesech:
o na jednotlivých provozech při výrobních procesech
o při nakládání s odpadními vodami (kaly)
o rekonstrukcích, opravách či údržbě technologického zařízení

•

přijatých od externích původců (vlastníků odpadu) oprávněných osob a obchodníků.

Specifikace spalovaných odpadů
Standardně spalované odpady
Majoritní množství odstraňovaných odpadů je tvořeno nebezpečnými odpady
z provozů a středisek DEZA, a.s., cca 80 – 90 %. Poměr interních a externích odpadů výhledově
závisí na vývoji výroby. Jedná se o odpadní látky, jejichž struktura, konzistence, kvantitativní
a kvalitativní složení odpovídá struktuře jednotlivých výrob, charakteru surovin, vznikajících
meziproduktů a vedlejších produktů.
Jedná se převážně o produkty získané destilací a dalším následným zpracováním dehtu
a benzolu. Jejich smícháním žádné nebezpečí následných reakci nevzniká. Při spalování
externích odpadů musí být postupováno dle podmínek a vlastností, uvedených v písemné
informaci o předávaném odpadu.
Externí odpady jsou přijímány v minoritních množstvích podle aktuální situace –
smluvně nemocniční odpady (podskupina 18 01), vodárenské a průmyslové kaly, dále pak
odpady z likvidace ekologických havárií, skartace archivů, celnicí zadržené zboží
a maloobjemové odpady z regionu.
Nestandardně spalované odpady:
-

-

-

-

papír, dřevo, plasty, textilní materiály, u kterých nelze nebo není vhodné uplatňovat
jejich materiálové využití, kde je kladen důraz na jejich znehodnocení právě např.
spálením;
neznečištěné demoliční odpady, které jsou příležitostně potřebné k zabezpečení
sypného režimu, snižující technické problémy při spalování konvenčních
průmyslových odpadů;
nespalitelné odpady souběžně vznikají při nestandardních provozních stavech
spalovny i na jiných spalovacích zařízeních, které je vhodné podrobit opakovanému
spalovacímu procesu;
biologicky rozložitelný odpad s nízkou úrovní výhřevností, který je mnohdy posuzován
jako rizikový pro materiálové zhodnocení, potřebný pro zajištění optimální spalovací
vsázky.

Organizační a technologické zabezpečení provozu
Spalovna je zařízení s kontinuálním provozem (24 h denně, včetně sobot a nedělí). Případné
provozní odstávky jsou plánovány dle potřeby. Obsluha je zabezpečena střídáním 4 směn
ve složení: velinář, skladník, topič, obsluha bloku čištění spalin. Směnu řídí směnový mistr,
na ranních směnách pak 2 denní mistři, z nichž jeden organizuje svozy odpadů a vede zákonnou
evidenci.
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Opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob
Spalovací zařízení je situováno v prostoru výrobního, pro veřejnost uzavřeného areálu DEZA,
a.s. Budovy, technologické zařízení, pozemky, komunikace a vstup na ně je dozorován
bezpečnostní agenturou. Před vstupem do objektu spalovny je tabulka „Nepovolaným vstup
zakázán “. Každý příchozí se musí hlásit u mistra provozu nebo pověřeného zástupce.
Způsob zabezpečení technické kontroly provozu
Pro automatizaci provozu spalovny jako celku je použit decentralizovaný dvojúrovňový řídicí
systém. Řízení jednotlivých technologických uzlů spalovny je prováděno čtyřmi autonomními
řídícími subsystémy, navzájem propojenými komunikační sítí.

Porovnání záměru s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí
a dalšími parametry v případě záměrů spadající do režimu zákona o integrované prevenci
Pro správné zařazení záměru dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění
pozdějších předpisů, je nutné připomenout skutečnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 4 písm. h) zákona odpadech, se skladováním odpadu rozumí „přechodné
soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo
1 roku před jejich odstraněním“.
Dále platí, že v rámci předmětného záměru se ve smyslu přílohy č. 4 zákona o odpadech
jedná o odstranění odpadu pod kódem D15 „Skladování před odstraněním některým ze způsobů
uvedených pod označením D 1 až D 14 (s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku před
sběrem)“. Na záměr, zařízení pod kódem D15, pak navazuje provoz spalovny průmyslových
odpadů, která je dle přílohy č. 4 zákona odstraněním odpadu pod kódem D10 „Spalování
na pevnině“.
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Na základě výše uvedených skutečností je předkládaný záměr „Rozšíření skladu na spalovně
průmyslových odpadů DEZA, a.s.“ zařazen pod bod:
5.5. Skladování nebezpečného odpadu, na něž se nevztahuje bod 5.4, před provedením
činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2 o celkovém objemu větším než 50 t, s výjimkou
shromažďování před sběrem na místě, kde odpad vzniká.
Porovnání záměru s nejlepšími dostupnými technikami
Pro průmysl zpracování odpadu je referenčním dokumentem (BREF) o nejlepších
dostupných technikách (BAT) dokument „Best Available Techniques (BAT) Reference Document
for Waste Treatment“ z října 2018, který reviduje původní BREF ze srpna 2005.
Souhrnné závěrečné shrnutí o nejlepších dostupných technikách pro průmysl zpracování
odpadu pak obsahuje prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým
se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu, který vyšel v Úředním věstníku Evropské unie.
Podle rozhodnutí, kterým se stanoví závěry o BAT pro zpracování odpadu jsou jednotlivé
BAT rozděleny do 5 kapitol:
1. Obecné závěry o BAT

Ing. Josef Gresl, březen 2019

27

Oznámení záměru
Rozšíření skladu na spalovně průmyslových odpadů DEZA, a.s. - optimalizace skladových ploch
2. Závěry o BAT pro mechanickou úpravu odpadu
3. Závěry o BAT pro biologickou úpravu odpadu
4. Závěry o BAT pro fyzikálně-chemickou úpravu tuhého a/nebo pastovitého odpadu
5. Závěry o BAT pro zpracování kapalného odpadu na bázi vody
Vzhledem k charakteru záměru, dočasného skladování odpadu před jeho spalováním
v průmyslové spalovně nejsou BAT uvedené v kapitolách 2 - 5 relevantní.
Níže je uveden výčet obecných závěrů o BAT včetně komentáře, jak jsou jednotlivé BAT
plněny. Číslování podkapitol i označení BAT je převzato z prováděcího rozhodnutí Komise (EU
2018-1147 ze dne 10.8.2018.
1.1. Celková environmentální výkonnost
BAT 1. Nejlepší dostupnou technikou umožňující zlepšit celkovou environmentální výkonnost
je zavést a dodržovat systém environmentálního řízení (EMS)
Plnění BAT 1: Ve společnosti DEZA, a.s. je systém environmentálního managementu
zaveden od listopadu roku 2012. Oblast certifikace dle ČSN EN ISO 14001:2016 se vztahuje mj.
i na zneškodňování odpadů spalováním. Požadavky EMS budou automaticky rozšířeny i na objekt
114 související s provozem spalovny. Záměr je v souladu s BAT.
BAT 2. Nejlepší dostupnou technikou umožňující zlepšit celkovou environmentální
výkonnost zařízení je použití všech níže uvedených technik.
a. Vypracovat a zavést postupy charakterizace odpadu a postupy před přejímkou
b. Vypracovat a zavést postupy přejímky odpadu
c. Vypracovat a zavést systém sledování a přehled odpadu
d. Vypracovat a zavést systém řízení kvality výstupu
e. Zajistit oddělení odpadu
f. Zajistit slučitelnost odpadů před jejich směšováním nebo mísením
g. Roztřídit příchozí tuhé odpady
Plnění BAT 2: Výše uvedené body jsou zapracovány do „provozního řádu nakládání
s odpady“, který je pro provozovatele závazným provozním dokumentem. Provozní řád byl
schválen Krajským úřadem Zlínského kraje dne 14.1.2019 pod č.j. KUZL80424/2018. V rámci
navazujícího řízení bude provozní řád aktualizován/rozšířen o novou plochu pro skladování
pevného odpadu. Záměr je v souladu s BAT.
BAT 3. Nejlepší dostupnou technikou usnadňující snižování emisí do vody a ovzduší je
vytvoření a udržování přehledu toků odpadních vod a odpadních plynů jako součásti systému
environmentálního řízení (viz BAT 1).
Plnění BAT 3: Nejlepší dostupné techniky pro snižování emisí do vody a ovzduší jsou
zaměřeny např. na provoz spalovny jako celku. Pro předmětný záměr není BAT 3 relevantní.
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BAT 4. Nejlepší dostupnou technikou umožňující snížit environmentální riziko spojené
se skladováním odpadu je použití všech níže uvedených technik.

Plnění BAT 4: a) V současné době nevyužívaný objekt 114 se nachází v blízkosti průmyslové
spalovny odpadů. K jeho využití bude docházet primárně při vzniku většího množství odpadů, kdy
je stávající kapacita zemních jímek nedostatečná.
b) Kapacita záměru je jasně definována v kap. B.I.2. Sledování skladovaného množství
odpadu je dáno příslušným provozním řádem. V souladu s § 4 písm. h) zákona odpadech je
maximální doba uložení odpadu stanovena ve výši 1 roku.
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c) Stávající i případně nová zařízení pro manipulaci s odpadem jsou/budou dokumentována.
Odpady se zvýšenou citlivostí budou skladovány primárně ve stávajících zemních jímkách. V rámci
záměru bude odpad uložen na vodohospodářsky zabezpečené ploše.
Záměr je v souladu s BAT.
BAT 5. Nejlepší dostupnou technikou umožňující snížit environmentální riziko spojené
s manipulací s odpadem a s jeho přepravou je stanovení a zavedení postupů manipulace
a přepravy.
Plnění BAT 5: Postupy při manipulaci a přepravě jsou již dnes stanoveny na základě rizik
a zohledňují pravděpodobnost havárií a nehod a jejich dopad na životní prostředí. Pro tyto účely
jsou závazné (schválené) příslušné provozní řády zařízení a havarijní plány. Záměr je v souladu
s BAT.
1.2. Monitorování
BAT 6. Nejlepší dostupnou technikou pro příslušné emise do vody podle přehledu toků
odpadních vod (viz BAT 3) je monitorování klíčových parametrů procesu (např. průtoku odpadní
vody, pH a teploty, vodivosti, BSK) na důležitých místech (např. v místě přítoku k/odtoku
z předčištění, přítoku ke koncovému čištění, v místě, kde emise opouštějí zařízení).
Plnění BAT 6: Záměr není primárně spojen s produkcí technologických odpadních vod.
Odpadní vody mohou vznikat kontaminací srážkových vod dopadajících na skladovací plochu.
Pro tyto účely je potenciálně znečištěná odpadní vody jímána v bezodtoké jímce a po vyhodnocení
klíčových parametrů přečerpávána do chemické kanalizace a dále na BČOV. Záměr je v souladu
s BAT.
BAT 7. Nejlepší dostupnou technikou je monitorování emisí do vody minimálně s níže
uvedenou četností a v souladu s normami EN. Pokud nejsou normy EN k dispozici, je nejlepší
dostupnou technikou použití norem ISO, vnitrostátních norem nebo jiných mezinárodních norem,
jejichž použitím se získají údaje srovnatelné odborné kvality.
Plnění BAT 7: Pro předmětný záměr není BAT 7 relevantní.
BAT 8. Nejlepší dostupnou technikou je monitorování řízených emisí do ovzduší minimálně s
níže uvedenou četností a v souladu s normami EN. Pokud nejsou normy EN k dispozici, je nejlepší
dostupnou technikou použití norem ISO, vnitrostátních norem nebo jiných mezinárodních norem,
jejichž použitím se získají údaje srovnatelné odborné kvality.
Plnění BAT 8: Pro předmětný záměr není BAT 8 relevantní.
BAT 9. Nejlepší dostupnou technikou je monitorování rozptýlených emisí organických
sloučenin do ovzduší z regenerace použitých rozpouštědel, dekontaminace zařízení obsahujících
perzistentní organické polutanty s rozpouštědly a z fyzikálně-chemické úpravy rozpouštědel
za účelem využití jejich energetické hodnoty, a to nejméně jednou ročně za použití jedné z níže
uvedených technik nebo jejich kombinace.
Plnění BAT 9: Pro předmětný záměr není BAT 9 relevantní.
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BAT 10. Nejlepší dostupnou technikou je pravidelné monitorování emisí pachových látek.
(Použitelnost je omezena na případy, kde se očekává obtěžování emisemi pachových látek
u citlivých receptorů nebo kde je takové riziko opodstatněné.)
Plnění BAT 10: V případě objektu 114 bude na otevřené ploše skladován pouze pevný
odpad, u kterého se neočekává obtěžování emisemi pachových látek. Pokud se bude jednat
o odpad, jehož kontaminace může být spojena s emisemi pachových látek, bude skladován
výhradně v zemních jímkách objektu SO 282, který je vybaven příslušným odsáváním. Na základě
mnohaletých zkušeností oznamovatele s provozem spalovny lze konstatovat, že skladování
vybraných odpadů skupiny 17 a dalších specifických odpadů v objektu 114 není primárně spojeno
s emisemi pachových látek. Záměr je v souladu s BAT.
V rámci výrobního areálu, zahrnující chemické výroby provozované společnostmi DEZA, a.s.
a CS Cabot spol. s r.o. je prováděn monitoring pachových látek na 10 místech, situovaných po
obvodu areálu, s četností 1x ročně. Výsledky jednorázového měření jsou předkládány inspekci
v souladu s ust. § 17 odst. 3 písm. h) vyhlášky č. 415/2012 Sb., a předkládány KÚZK v rámci roční
zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení pro „Zařízení souboru chemických výrob –
základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí“.
BAT 11. Nejlepší dostupnou technikou je monitorování roční spotřeby vody, energie
a surovin, jakož i roční produkce zbytků a odpadních vod, s četností nejméně jednou ročně.
Plnění BAT 11: Vzhledem k charakteru záměru není BAT 11 relevantní.
1.3. Emise do ovzduší
BAT 12. Nejlepší dostupnou technikou umožňující zamezení vzniku emisí pachových látek
nebo, není-li to možné, snížit jejich množství, je vytvořit, provést a pravidelně přezkoumávat plán
snižování emisí pachových látek jako součást systému environmentálního řízení (viz BAT 1).
Plnění BAT 12: Viz komentář k BAT 1 a BAT 10, záměr je v souladu s BAT.
BAT 13. Nejlepší dostupnou technikou umožňující předcházení emisím pachových látek nebo,
není-li to možné, jejich snižování, je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.
Plnění BAT 13: Viz komentář k BAT 10, provoz záměru je v souladu s BAT.
BAT 14. Nejlepší dostupnou technikou, kterou lze předcházet vzniku rozptýlených emisí
do ovzduší, zejména prachu, organických sloučenin a pachových látek, případně jejich množství
snížit, není-li možné jejich vzniku předejít, je použití vhodné kombinace uvedených technik.
Plnění BAT 14: Pro předmětný záměr je z uvedených technik relevantní bod a) Minimalizace
počtu potenciálních zdrojů rozptýlených emisí. Výsypná výška je při manipulaci s odpadem
omezena výškou manipulační techniky. V celém areálu je omezena rychlost vozidel. Technické
řešení záměru tvoří samo o sobě větrnou clonu. Záměr je v souladu s BAT.
BAT 15. Nejlepší dostupnou technikou je provádět spalování na flérách pouze
z bezpečnostních důvodů nebo za mimořádných provozních podmínek (např. zahájení provozu
či odstavení) pomocí obou níže uvedených technik.
Plnění BAT 15: Vzhledem k charakteru záměru není BAT 15 relevantní.
BAT 16. Nejlepší dostupnou technikou pro snížení emisí z flér do ovzduší v případě,
že se nelze vyhnout spalování na flérách, je použití obou níže uvedených technik.
Plnění BAT 16: Vzhledem k charakteru záměru není BAT 16 relevantní.
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1.4. Hluk a vibrace
BAT 17. Nejlepší dostupnou technikou umožňující zamezení vzniku hluku a vibrací nebo –
není-li to možné – hluk a vibrace omezit, je vytvořit, provést a pravidelně přezkoumávat plán
snižování hluku a vibrací jako součást systému environmentálního řízení (viz BAT 1).
Plnění BAT 17: Hluk souvisejíc s provozem záměru odpovídá pouze provozu manipulační
techniky. Objekt 114 se nachází uvnitř průmyslového areálu bez přítomnosti chráněných prostor
z hlediska zákona o ochraně veřejného zdraví ve svém okolí. Případný hluk vznikající při manipulaci
s odpadem je pak tlumen obvodovou stěnou objektu, která má charakter protihlukové stěny.
Přímo pro předmětný záměr není plán snižování hluku a vibraci (BAT 17) relevantní.
BAT 18. Nejlepší dostupnou technikou umožňující zamezení vzniku hluku a vibrací nebo –
není-li to možné – hluk a vibrace omezit, je použití některé z uvedených technik nebo jejich
kombinace.
Plnění BAT 18: Technické řešení záměru v dostateční míře eliminuje šíření případného hluku
a vibrací do svého okolí (viz komentář k BAT 17). Záměr je v souladu s BAT.
1.5. Emise do vody
BAT 19. Nejlepší dostupnou technikou, umožňující optimalizovat spotřebu vody, snížit objem
generovaných odpadních vod a vyloučit nebo – pokud to není proveditelné – snížit emise do půdy
a vody, je použití vhodné kombinace uvedených technik.
Plnění BAT 19: Pro předmětný záměr je z uvedených technik relevantní bod c) Nepropustný
povrch. V rámci technického řešení záměru je zajištěna nepropustnost celé plochy pro skladování
odpadu. Záměr je v souladu s BAT.
BAT 20. Nejlepší dostupnou technikou pro snížení emisí do vody je čistit odpadní vodu vody
pomocí vhodné kombinace níže uvedených technik.
Plnění BAT 20: Potenciálně kontaminované dešťové vody jsou svedeny do bezodtoké jímky
a následně přečerpávány do chemické kanalizace v areálu. Záměr je v souladu s BAT.
1.6. Emise z havárií a nehod
BAT 21. Nejlepší dostupnou technikou, která umožňuje omezit dopady havárií a nehod
na životní prostředí nebo jim předcházet, je použití všech uvedených technik v rámci havarijního
plánu (viz BAT 1).
Plnění BAT 21: Areál společnosti DEZA, a.s. má vypracovaný a schválený plán opatření
pro případ havárie (havarijní plán). V rámci navazujícího řízení dojde k aktualizaci havarijního
plánu, resp. doplnění rizik a příslušných opatření souvisejících s provozem záměr. Provoz jako
celek je již v současné době certifikován dle ČSN EN ISO 14001:2016 (viz komentář k BAT 1). Záměr
je v souladu s BAT.
1.7. Materiálová účinnost
BAT 22. Nejlepší dostupnou technikou, která umožňuje účinné využití materiálů, je nahradit
materiály odpadem. 17.8.2018 L 208/67 Úřední věstník Evropské unie CS
Plnění BAT 22: Vzhledem k charakteru záměru není BAT 22 relevantní.

32

Ing. Josef Gresl, březen 2019

Oznámení záměru
Rozšíření skladu na spalovně průmyslových odpadů DEZA, a.s. - optimalizace skladových ploch
1.8. Energetická účinnost
BAT 23. Nejlepší dostupnou technikou umožňující účinné využívání energie je použití
kombinace obou níže uvedených technik.
Plnění BAT 23: Vzhledem k charakteru záměru není BAT 23 relevantní.
1.9. Opakované použití obalu
BAT 24. Nejlepší dostupnou technikou, která umožňuje snížit množství odpadu odesílaného
k odstraňování, je maximalizace opakovaného použití obalů v rámci plánu nakládání se zbytky (viz
BAT 1).
Plnění BAT 24: Vzhledem k charakteru záměru není BAT 24 relevantní.
Shrnutí
Předmětný záměr je plně v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT).

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Umístění záměru ve stávajícím objektu je prosté stavebních zásahů. Realizace záměru je tak
spojena výhradně se správní lhůtou pro navazující řízení, kterými jsou změna účelu užívání stavby
a změna integrovaného povolení. Zahájení provozu záměru se předpokládá ve druhé polovině
roku 2019.

B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků
Realizací záměru budou dotčeny níže uvedené územní samosprávné celky:
Kraj:
Obec:

Zlínský
Lešná (ZÚJ 544302)
Valašské Meziříčí (ZÚJ 545058)

Ovlivnění jiných obcí, ani vyšších samosprávních celků se nepředpokládá.

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Navazující rozhodnutí

Legislativa

Správní orgán, který bude
rozhodnutí vydávat

Změna účelu užívání stavby
dle § 126 stavebního zákona

Zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování
a stavebním řádu

Městský úřad Valašské
Meziříčí - Odbor územního
plánování a stavebního řádu

Změna integrovaného
povolení zařízení „Spalovna
průmyslových odpadů 10 kt“

Zákon č. 76/2002 Sb., o
integrované prevenci

Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí
a zemědělství

Jedná se o výčet některých důležitých rozhodnutí, pokud vznikne potřeba nových rozhodnutí,
budou tyto řešeny v průběhu přípravy jednotlivých stupňů projektové dokumentace.
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
Podle přílohy č. 3 zákona jsou v předmětných podkapitolách popsány údaje o vstupech
záměru z hlediska využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody (odběr a spotřeba),
surovinových a energetických zdrojů a biologické rozmanitosti. Dále jsou doplněny informace
o požadavcích záměru na dopravní a jinou infrastrukturu.

B.II.1. Půda
Záměr je vymezen na parcele č. st. 250 (skladová plocha) a 108/129 (bezodtoká jímka)
v katastrálním území Mštěnovice. Dle výpisu z katastru nemovitostí se jedná zastavěnou plochu
a nádvoří, resp. ostatní plochu.
Záměrem tak nejsou dotčeny plochy spadající do zemědělského půdního fondu (ZPF).
Záměrem nejsou dotčeny pozemky evidované k plnění funkce lesa (PUPFL), ani pozemky nacházejí
se v ochranném pásmu PUPFL.

B.II.2. Voda (odběr a spotřeba)
Stávajícím zdrojem pitné vody v areálu je veřejný vodovod ve správě Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s.
Zdrojem užitkové vody je Čerpací stanice Bečva, která slouží k odběru a úpravě povrchových
vod odebíraných z řeky Bečvy, které jsou dále čerpány do vnitřních rozvodů v areálu. Tyto vody
jsou po chemické úpravě používány i pro technologické účely např. jako voda napájecí utilizační
kotel, kde se přebytečné teplo spalin využívá k výrobě páry.
V souvislosti s provozem záměru nejsou vytvářena nová pracovní místa, provoz nové
skladové plochy bude zajištěn stávajícími zaměstnanci.
Dočasné skladování pevného odpadu rovněž není spojeno se spotřebou technologický vod.
Provoz záměru není spojen se zvýšenými nároky na odběr ani spotřebu vody.

B.II.3. Surovinové zdroje
Jak již bylo uvedeno, realizace záměru je prostá stavebních prací. Provoz záměru je spojen
primárně s dočasným skladováním pevného odpadu před jeho odstraněním v průmyslové
spalovně odpadu. Podle katalogu odpadů se převážně jedná o odpady skupiny 17 „Stavební a
demoliční odpady (včetně zeminy z kontaminovaných míst)“, konkrétně vybrané odpady
katalogových čísel: 17 01 06*, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 04*, 17 05 03*, 17 05 05*, 17 05 07*,
17 06 03*, 17 06 04, 17 08 01*, 17 08 02, 17 09 03* a 17 09 04. Dále se jedná o odpady
katalogových čísel 07 01 99 (O/N), 19 08 05, 19 08 11*, 19 09 02, případně odpady vznikající při
mimořádných událostech v regionu.
Realizace ani provoz záměru nejsou spojeny se spotřebou primárních surovinových zdrojů.

B.II.4. Energetické zdroje
Z hlediska energetických zdrojů je zabezpečeno napojení na elektrickou energii, která je
využívána pouze pro chod čerpadla bezodtoké jímky. Manipulace s odpady bude zajišťována
manipulační technikou (VZV vozíky apod.).
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Potřeba energetických zdrojů je zajištěna napojením na stávající areálové rozvody.
Z pohledu celkové spotřeby elektrické energie v areálu se jedná o zcela zanedbatelný odběr v řádu
jednotek kW.

B.II.5. Biologická rozmanitost
Biologická rozmanitost je chápána jako variabilita všech žijících organismů včetně
suchozemských a vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí, a zahrnuje
různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy.
Nová skladová plocha je umístěna výhradně do vnitřních prostor stávajícího objektu.
Komplex okolních budov je součástí rozlehlého průmyslového areálu společnosti DEZA, a.s.,
případně CS Cabot, spol. s r.o. Jedná se o území zcela přeměněné lidskou činností.
Z výše uvedeného je zřejmé, že záměr nemůže ovlivnit vnitřní funkční vazby jednotlivých
ekosystémů, nemá zvýšené nároky na přírodní zdroje, zábory ani potenciál ovlivnit jednotlivé
druhy a ekosystémy.

B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní infrastruktura
Průmyslový areál společnosti DEZA, a.s. je ve své jižní části napojen na silnici I. třídy I/35
(ulici Masarykova), která zároveň tvoří východní a severní hranici areálu. Zde je umístěn i hlavní
vstup do areálu včetně parkovišť pro osobní vozidla zaměstnanců. Nákladní vrátnice je situována
v severní části areálu a navazuje na průmyslovou zónu v lokalitě Lešná u Valašského Meziříčí.
Po areálu je rovněž rozvedena železniční vlečka, která se napojuje železniční trať č. 280
Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí - Vsetín. Železniční přípojovou stanicí je Lhotka nad Bečvou.
Veškeré komunikace uvnitř areálu jsou veřejně nepřístupné.
Související silniční doprava
Nákladní doprava
Vzhledem k charakteru záměru, dočasnému skladování pevného odpadu, lze předpokládat
navážení většího množství odpadu pomocí nákladních vozidel (sklápěček apod.).
Kapacita záměru je stanovena na max. 860 m3. Při dovozu cca 10 m3 odpadu na korbě
vozidla je k plnému využití skladového prostoru potřeba příjezdu cca 86 vozidel. Oproti provozu
spalovny však návoz pevného odpadu nebude kontinuální. K maximálnímu využití skladovací
kapacity bude docházet výjimečně, např. při likvidaci havárií, které jsou spojeny se vznikem většího
množství kontaminovaného odpadu. Při běžném provozu lze předpokládat intenzitu nákladní
dopravy v řádu jednotek vozidel týdně.
Vzhledem k faktu, že projektovaná kapacita spalovny se realizací záměru nemění, nemá
provoz záměru potenciál k navýšení intenzit dopravy v území. Za běžných podmínek se jedná o
vozidla, které do průmyslového areálu přijíždějí již dnes.
Osobní doprava
Realizace záměru není spojena s vytvořením nových pracovních míst. Předmětný záměr
nemá potenciál ke změně osobní dopravy.
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Související železniční doprava
Využití železniční vlečky pro potřeby záměru se nepředpokládá. Stávající provoz na železnici
nebude měněn.
Výsledky celostátního sčítání dopravy v roce 2016
Pro informaci lze uvést, že podle celostátního sčítání dopravy z roku 2016 dosahovala
na předmětném úseku silnice I/35 (sčítací úsek 7-0176) průměrná intenzita dopravy 11 209 vozidel
z toho 2 406 těžkých (nákladních) vozidel.
Uvedené intenzity dopravy zohledňují jak tranzitní dopravu po silnici I/35, příměstskou, tak
dopravu související s provozem průmyslového areálu jako celku. Vzhledem k faktu, že celková
projektovaná kapacita spalovny průmyslových odpadů ve výši 10 000 t spáleného odpadu ročně
se nemění, nemá záměr potenciál ke změně dopravního zatížení území jako celku.
Ostatní infrastruktura
V rámci předmětného záměru je mimo dopravní infrastrukturu využita chemická kanalizace,
do které budou přečerpávány potenciálně znečištěné dešťové vody zachytávané v bezodtoké
jímce před objektem. Tyto odpadní vody jsou dále odváděny na ČOV společnosti DEZA a.s.
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že stávající dopravní ani technická
infrastruktura nebude měněna. Intenzita silniční dopravy v řádu jednotek vozidel týdně nemá
potenciál k hodnotitelné změně v území, v předkládaném oznámení proto není doprava dále
řešena.

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
Podle přílohy č. 3 zákona jsou v předmětných podkapitolách popsány údaje o výstupech,
tj. především množství a druh případných předpokládaných reziduí a emisí, množství odpadních
vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému
použití látek a technologií.

B.III.1. Množství a druh emisí
Provoz dočasného skladování odpadu není spojen s provozem vyjmenovaných zdrojů
znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
V případě manipulace se sypkým materiálem (odpadem) lze očekávat vznik rozptýlených
emisí prachu. Zvýšená prašnost je eliminována technickým řešením záměru, tj. obvodovou stěnou
výšky 5,35 m, která snižuje množství prachu unášeného do okolí. K samotné manipulaci bude
docházet pouze při navážení odpadu a jeho „vyskladnění“. K přemisťování odpadu na ploše
objektu bude docházet zcela výjimečně. Vzhledem ke krátkodobému působení těchto zdrojů
znečišťování (manipulaci) se nejeví jejich působení z hlediska vlivu na okolní prostředí jako
závažné.

B.III.2. Množství odpadních vod a jejich znečištění
Splaškové vody
Sociální zařízení pro potřeby zaměstnanců jsou umístěna ve stávajících objektech v areálu.
Množství splaškových odpadních vod prakticky odráží potřebu vody pitné pro sociální a hygienické
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účely. Záměr není spojen s navýšením počtu zaměstnanců, množství odpadních splaškových vod
se nemění.
Znečištění splaškových odpadních vod odpovídá běžným odpadním vodám z domácností
a splňuje požadavky areálové ČOV, na kterou jsou odpadní vody sváděny.
Srážkové vody
Srážkové vody dopadající na vodohospodářsky zabezpečenou plochu objektu 114 jsou
z důvodu potenciální kontaminace svedeny do sběrné jímky. Jímka je vybudována jako bezodtoká
a vyčerpává se na základě posouzení kvality vody pomocí ponorného čerpadla do chemické
kanalizace svedené na BČOV, případně je odvážena cisternovým vozem na chemické čištění
odpadních vod.
Sběrná jímka je podle protokolu o provedení zkoušek na těsnost dle hladiny těsná, bez
zjevného narušení. Kontrola technických objektů z hlediska ochrany povrchových a podzemních
vod je prováděna odborně způsobilou osobou. Obdobně zpevněná plocha je po provedení
údržbových prací v roce 2018 bez zjištěných závad/netěsností.
Technologické odpadní vody
V rámci skladování pevného odpadu nejsou technologické odpadní vody produkovány.

B.III.3. Kategorizace a množství odpadů
V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání
s odpady uvedená v § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. V prvé řadě se jedná o předcházení
vzniku odpadů, přípravu k opětovnému použití, recyklaci odpadů, jiné využití odpadů (například
energetické využití) a odstranění odpadů.
Záměr sám o sobě odpady neprodukuje, jedná se pouze o přechodné soustřeďování odpadů
před jejich odstraněním v průmyslové spalovně.
Jak již bylo uvedeno, kapacita objektu 114 je určena pro dočasné skladování stavebního a
demoličního odpadu produkovaného při investičních akcích a generálních opravách. Tento externí
sklad bude provozovatelem využíván rovněž k efektivnější separaci odpadů za účelem přípravy
optimální vsázkové směsi pro jeho termické zneškodňování.
V objektu 114 budou před provedeným smísením v zemních jímkách spalovny skladovány
odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných
míst), uvedené v příloze č. 1 integrovaného povolení spalovny průmyslových odpadů. Jednalo by
se o vybrané odpady katalogových čísel: 17 01 06*, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 04*, 17 05 03*,
17 05 05*, 17 05 07*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 08 01*, 17 08 02, 17 09 03* a 17 09 04. Dále se bude
jednat o odpady katalogových čísel 07 01 99 (O/N), 19 08 05, 19 08 11*, 19 09 02.
Druh odpadu, který odpovídá výše uvedeným katalogovým číslům, je uveden v tabulce 1
v kap. B.I.6, podkapitole Technologické řešení.
Kapacita skladování může být využita i při mimořádných událostech v regionu, jako např.
povodně, kdy je současná kapacita uložení kontaminovaných odpadů významně omezena volnou
kapacitou zemních jímek spalovny, případně dostupných kontejnerů.
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B.III.4. Ostatní emise a rezidua
Hluk
Stacionární zdroje hluku
V rámci záměru nevznikají žádné nové technologické zdroje hluku.
Za zdroje hluku lze považovat pouze hluk vznikající při manipulaci s materiálem, odpadem.
K vykládce a opětovnému nakládání odpadu bude docházet výhradně na skladovací ploše, která
je obehnána vyzdívanou stěnou výšky 5,35 m nad úrovní podlahy. Neprůzvučnost zdiva z plných
cihel tl. 300 mm lze stanovit na cca 59 dB. Případný hluk vznikající při manipulaci s odpadem bude
výrazně utlumen obálkou objektu.
Nejbližší obytná zástavba (chráněný prostor staveb ve smyslu zákona o ochraně veřejného
zdraví) je vzdálena cca 400 m, pouze útlum stacionárního zdroje hluku (bez zohlednění tlumících
efektů objektu 114 a okolních budov) je pro tuto vzdálenost roven 60 dB.
Hluk z dopravy
Vzhledem k faktu, že celková projektovaná kapacita spalovny průmyslových odpadů ve výši
10 000 t spáleného odpadu ročně se nemění, nemá záměr potenciál ke změně dopravního zatížení
území jako celku.
Změna v rozložení dopravy uvnitř areálu není při vzdálenosti nejbližší obytné zástavby
a umístění silnice I/35 relevantní.
Je zřejmé, že vlivem provozu záměru nemůže v území dojít k hodnotitelné změně z hlediska
plnění hygienických limitů pro stacionární zdroje hluku ani hygienických limitů pro hluk z dopravy.
Hygienické limity
Hygienické požadavky na úroveň akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb
vyplývají ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů (v platném znění). Požadavky kladené tímto zákonem na ochranu zdraví před hlukem
a vibracemi jsou obsaženy v díle 6 (Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením), § 30
- 34 (Hluk a vibrace). Příslušné hygienické limity jsou stanoveny prováděcím právním předpisem,
kterým je nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Pro hluk z provozu stacionárních zdrojů platí hygienický limit 50 dB v denní době pro 8
souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin a 40 dB v noční době pro nejhlučnější
1 hodinu. Denní doba je stanovena od 6 do 22 hod, noční doba od 22 do 6 hod.
Vibrace
Při provozu záměru nelze předpokládat vznik vibrací, které by mohly nějakým způsobem
ovlivňovat okolí zájmové lokality.
Hodnocený záměr neobsahuje zařízení, která by způsobovala vibrace o hodnotách
a ve frekvencích překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany
lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů.
Záření radioaktivní a elektromagnetické
Při provozu záměru nejsou používány materiály ani instalovány žádné stroje a zařízení,
u nichž by bylo možné očekávat účinky radioaktivního či elektromagnetického záření.
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Zápach
Na otevřené ploše objektu 114 bude skladován pouze pevný odpad, u kterého se neočekává
obtěžování emisemi pachových látek. Na základě mnohaletých zkušeností oznamovatele
s provozem spalovny lze konstatovat, že skladování vybraných odpadů skupiny 17 není primárně
spojeno s emisemi pachových látek. Odpadní smola je za běžných podmínek okolního prostředí
stabilní, nerozpustná a netěkavá látka, tzn. vhodná pro skladování na otevřené zpevněné ploše.
V případě čistírenských kalů lze v objektu 114 skladovat pouze stabilizované kaly v rypném stavu,
které nejsou pachově postižitelné.
Pokud se bude jednat o jakýkoliv odpad, jehož kontaminace může být spojena s emisemi
pachových látek, bude skladován výhradně v zemních jímkách objektu SO 282, který je vybaven
příslušným odsáváním, které je svedeno k termickému spalování.
Ovlivnění pachové zátěže v okolí záměru se nepředpokládá.

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Environmentální politika
Ve společnosti DEZA, a.s. je zaveden systém environmentálního managementu od listopadu
roku 2012. Oblast certifikace dle ČSN EN ISO 14001:2016 se vztahuje mj. i na zneškodňování
odpadů spalováním. Požadavky EMS budou automaticky rozšířeny i na objekt 114 související
s provozem spalovny. Záměr je v souladu s BAT.
Politika integrovaného systému řízení v DEZA, a.s. byla definována následovně:
DEZA, a.s. je výrobcem základních aromatických uhlovodíků a dalších chemických látek,
s dlouholetou tradicí v oboru zpracování černouhelného dehtu a surového benzolu. Základním
předpokladem úspěchu je trvalé zvyšování kvality nabízených výrobků a souvisejících služeb,
současně poskytovat zaměstnancům i regionu maximální možnou ochranu před vlivy
provozovaných chemických výrob a souvisejících činností. Tomuto odpovědnému přístupu je
věnována komplexní systematická péče.
V rámci své strategie řízení výroby a ochrany životního prostředí se vedení DEZA, a.s.
zavazuje:
• Dodržovat příslušné požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na společnost
vztahují nebo k nimž se zavázala v oblastech kvality, péče o životní prostředí, bezpečnosti
na pracovištích a prevence havárie.
• Vyrábět a dodávat produkty na úrovni a v termínech, které splňují potřeby, požadavky
a očekávání zákazníků, při zajištění komplexního servisu.
• Zavádět nové progresivní technologie, přenášet do kvality výrobků a služeb dlouhodobé výrobní
zkušenosti, rozšiřovat sortiment výrobků, zlepšovat výkonnost procesů kvality, ochrany
životního prostředí i bezpečnosti práce a poskytovat pro dosahování stanovených cílů potřebné
zdroje a informace.
• Zaměřit se na prevenci rizik ohrožujících kvalitu výrobků a poskytovaných služeb, dbát
na prevenci závažných havárií, úroveň znečištění či jiných negativních dopadů na životní
prostředí.
• Zvyšovat povědomí, způsobilost a motivaci zaměstnanců, vedoucí ke správnému a bezpečnému
řízení procesů a k uvědomění si vlastní odpovědnosti v oblastech kvality a životního prostředí.
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• Otevřeně komunikovat se zainteresovanými stranami na všech úrovních organizace
a poskytovat nezbytné informace za účelem nastavení vzájemných závazků, dokladování jejich
plnění a k získání zpětné vazby ke zlepšení výkonnosti.
Základní podmínkou pro dosažení cílů integrované politiky je dodržování vysoké kvality
práce na všech úrovních a při všech činnostech, ovlivňujících kvalitu výrobků, životní prostředí
i bezpečnost na pracovištích. Zodpovědnost za splnění této podmínky má každý zaměstnanec
DEZA, a.s. v rozsahu funkce, kterou zastává. Závazky integrované politiky jsou pro vrcholové vedení
východiskem pro stanovování specifických, časově vymezených a periodicky kontrolovaných cílů
a cílových hodnot.
Integrovaná politika systému řízení je závazná pro všechny zaměstnance DEZA, a.s. Je
přístupná veřejnosti, sdělována všem osobám, které pracují pro společnost nebo z jejího pověření,
a všem zainteresovaným stranám. Za zavedení, pochopení a udržování této politiky na všech
úrovních organizace odpovídá vedení společnosti.

Prevence závažných havárií
Areál společnosti DEZA, a.s. ve Valašském Meziříčí je podle zákona o prevenci závažných
havárií zařazen na základě seznamu a součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných
v provozovně do skupiny B.
V souladu s platnou legislativou má provozovatel vypracovanou odpovídající bezpečností
dokumentaci zahrnující mimo jiné posouzení rizik závažné havárie a z ní vyplývající bezpečnostní
zprávu a vnitřní havarijní plán, který stanovuje opatření přijímaná uvnitř objektu při vzniku závažné
havárie za účelem zmírnění jejích následků apod.
Aktuálně platné znění bezpečnostní zprávy bylo schváleno rozhodnutím Krajského úřadu
Zlínského kraje pod čj. KUZL 78279/2013 ze dne 12.12.2013. V současné době je posledně
aktualizovaná bezpečnostní dokumentace ve správním řízení.
Po schválení této bezpečnostní dokumentace bude proces aktualizace opětovně spuštěn,
Krajskému úřadu Zlínského kraje bude předložena aktualizace návrhu na zařazení do skupiny B
a předložena revidovaná bezpečností zpráva, která bude plánovaně rozšířena i o skladování
nebezpečných odpadů v předmětném objektu 114.
Mimo výše uvedené má areál společnosti DEZA, a.s. vypracovaný a schválený plán opatření
pro případ havárie (dále jen havarijní plán). V rámci navazujícího řízení (tj. změny integrovaného
povolení) dojde k aktualizaci havarijního plánu, resp. k uplatnění stávajících opatření k prevenci
závažných havárií i na plochu objektu 114.
Nejpravděpodobnější cesty havarijního úniku
Vzhledem ke stavebnímu řešení kanalizační sítě v areálu společnosti DEZA je zřejmé,
že nejpravděpodobnější možnou cestou havarijního úniku závadných látek jsou kanalizační vpusti
a svody v závodě.
Odtok uniklých závadných látek je prioritně podchycen kanalizační sítí areálu DEZA, a.s.
Základní rozdělení stokové sítě je na stoky hlavní a kanalizaci vnitroblokovou, z nichž každá
obsahuje 3 systémy pro odvod vod - dešťová kanalizace, splašková kanalizace, chemická
kanalizace.
Hlavní stoky jednotlivých kanalizací spadají do působnosti provozu vodního hospodářství,
které zajišťuje jejich bezporuchový provoz, průchodnost, údržbu a opravy.
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K úniku závadných látek může dojít při:
o
o
o
o
o
o

nedodržení pracovní kázně
nedodržení technologie, pracovního nebo technologického předpisu
poruše technologického zařízení
skladování látek, nakládání s nimi
přepravě
havárii dopravního prostředku

Prováděná preventivní opatření
Prevence při nakládání se závadnými látkami v DEZA a.s. je obecně založena jednak
na každodenní kontrolní činnosti obsluhy a jednak na kontrolní činnosti spojené s běžným
prováděním pracovních operací obsluhy výrobních zařízení. Pro všechny závažné a důležité
činnosti jsou na spalovně odpadů vydány příslušné provozní řády a další předpisy, které podrobně
řeší nejen prevenci, ale i postupy při vzniku mimořádných situací či havarijních stavech.
Pracoviště jsou vybavena v potřebném rozsahu prostředky pro sanaci drobných úniků
či prostředků minimalizujících havarijní únik závadných látek.
Prováděná preventivní opatření, uplatňovaná v DEZA a.s. Valašské Meziříčí, směřují
k zamezení znečištění půdy a zemního podloží, k ochraně jakosti nebo zdravotní nezávadnosti
povrchových nebo podzemních vod. Takovými opatřeními jsou:
• umístění zařízení, v nichž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají
nebo dopravují tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo
jejich nežádoucímu míšení s odpadními, srážkovými nebo povrchovými vodami (jímky,
ochranné valy, dvouplášťové nádrže)
• zabezpečování ochrany jakosti vod již při přípravě a realizaci investic, uplatňování
závazných podmínek stanovených technickými normami a legislativními nebo
bezpečnostními předpisy. Používání pouze takových zařízení, popř. způsobů
při zacházení se závadnými látkami, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod
• provádění pravidelné kontroly skladů a skládek (zabezpečení nepropustnou úpravou
proti úniku závadných látek do podzemních vod), zkoušení těsnosti ochranných valů,
havarijních jímek, nádrží a dalších prostředků pro dopravu a skladování závadných látek
v souladu s vnitropodnikovou organizační směrnicí na provádění zkoušek těsnosti, a to
některým nebo kombinací následujících způsobů posuzování:
o provozováním odpovídajícího kontrolního systému pro zjišťování úniku závadných
látek
o technickým zajištěním těsnosti zařízení, v němž je obsažena závadná látka
o zjišťováním přítomnosti závadné látky v okolí zařízení, včetně monitoringu
horninového prostředí a povrchových nebo podzemních vod (analýzy vzorků vody
ve vrtech, analýza vzorků zemin)
o měřením množství závadné látky ve skladovacím zařízení se zajištěním možného
dosažení nejvyšší hladiny
o senzorickou kontrolou těsnosti zařízení (půlroční kontrola všech zařízení
se závadnými látkami za účelem zjištění možného úniku závadných látek)
• informování pracovníků o činnostech, způsobech a přijatých opatřeních, vedoucích
k odstranění nebo minimalizaci následků havárie
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Objekt 114
Výše uvedená preventivní opatření budou po realizaci záměru uplatňována i pro objekt 114,
jehož technické řešení je tomu uzpůsobeno.
• jedná se o zpevněnou, vodohospodářsky zabezpečenou plochu, svedenou do bezodtoké
jímky
• množství akumulovaných odpadních vod zachycených v bezodtoké jímce je pravidelně
kontrolován a bezodkladně přečerpáván do areálové chemické kanalizace
• další opatření týkající se provozu záměru jako celku jsou souhrnně uvedena v kap. D.IV.
Za běžného provozu záměru, při dodržování legislativních předpisů a dále navržených
opatření nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prostředí v okolí záměru žádná významná
rizika.

B.III.6. Doplňující údaje
Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny
Zájmové území se nachází v průmyslovém areálu DEZA, a.s., které je zcela přeměněno
lidskou činností. Realizace záměru není spojena terénními úpravami ani zásahy do krajiny.
Jakékoliv terénní úpravy, případně zásahy do krajiny lze zcela vyloučit.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ENVIRONMETÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA JEHO EKOLOGICKOU CITLIVOST

Výrobní areál společnosti DEZA, a.s. se nachází na severním okraji města Valašské Meziříčí
v prostoru mezi železniční tratí č. 280 a silnicí I/35. Výrobní areál je situován na pomezí
katastrálních území Krásno nad Bečvou a Mštěnovice, které již územně spadají pod obec Lešná.
Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 400 m severovýchodním směrem od předmětného
záměru. Jedná se o okrajovou zástavbu Mštěnovic, místní části obce Lešná, která je
od průmyslového areálu oddělena silnicí I. třídy.
Charakteristika stavu jednotlivých složek životního prostředí v dotčeném území je popsána
v následujícím textu.

C.I.1. Struktura a ráz krajiny
Dosavadní využívání území
Záměr rozšíření skladu odpadů je situován na otevřené manipulační ploše průmyslového
objektu č. 114, který se nachází uprostřed průmyslové zástavby ve výrobním areálu společnosti
DEZA, a.s.
V objektu bylo nakládáno s kontaminovanou výkopovou zeminou a betonovou i stavební
sutí, která pocházela převážně ze starých ekologických zátěží, mimořádných nebo havarijních
situací. S ohledem na nízkou účinnost biodegradace, bylo od této in-site technologie upuštěno
a objekt není v současné době využíván.
Obrázek 11: Pohled na objekt 114
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C.I.2. Chráněné části území podle zákona o ochraně přírody a krajiny
Zvláště chráněná území, přírodní parky
Zvláště chráněná území se dělí na velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ)
a maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ). Do VZCHÚ spadají dvě kategorie: národní park
(NP) a chráněná krajinná oblast (CHKO). Do MZCHÚ spadají čtyři kategorie: národní přírodní
rezervace (NPR) a národní přírodní památka (NPP), přírodní rezervace (PR) a přírodní památka
(PP).
Lokalita záměru se nevyskytuje na území žádného zvláště chráněného území ve smyslu
zákona o ochraně přírody a krajiny.
Nejblíže z uvedených chráněných území se nachází cca 2,5 km severně maloplošné zvláště
chráněné území Jasenice. Předmětem ochrany je unikátní odkryv bloku štramberských vápenců
ve stěně lomu se světově známou fosilní faunou bezobratlých (korálů, mlžů, plžů, polypovců
a dalších). Současně se jedná o naleziště chráněných druhů rostlin i živočichů, mimo jiné raka
říčního.
Přibližně 2,8 km východním směrem se pak nachází CHKO Beskydy.
Soustava Natura 2000
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která
umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření
ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit.
Na území ČR je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými
lokalitami (EVL).
Hodnocený záměr je svou lokalizací mimo území soustavy Natura 2000. Nejblíže se nachází
EVL Choryňský mokřad (CZ0710182), jehož hranice je vzdálena cca 2,2 km severozápadním
směrem od objektu 114. Jedná se komplex lesních, lučních a mokřadních společenstev v nivě řeky
Bečvy.
Přírodní parky a ochrana krajinného rázu
Z vybraných ustanovení (§ 12) zákona o ochraně přírody a krajiny vyplývá, že krajinný ráz je
zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před
činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické
měřítko a vztahy v krajině.
K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními
hodnotami může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park
a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení
stavu tohoto území.
Přírodní parky
Zájmové území se nenachází na území přírodního parku.
Ochrana krajinného rázu
V předmětném zastavěném území nelze uvažovat o ochraně krajinného rázu, jedná se
o zastavěné území průmyslového charakteru.
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Památné stromy
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění) umožňuje vyhlášení
mimořádně významných stromů, jejich skupin a stromořadí za památné stromy (§ 46, odst. 1).
Přímo v dotčené lokalitě ani průmyslovém areálu se nevyskytují žádné památné stromy.
Nejbližší památný strom (dub v Jasenici) se nachází cca 2 km severovýchodním směrem
od předmětného záměru. Jedná se o dub letní v blízkosti místní komunikace.
Významné krajinné prvky
Dle § 3, odst. 1, písm. b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném
znění) je významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 (tohoto zákona) orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy,
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi
být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
V průmyslovém areálu oznamovatele se nachází VKP, které tvoří Jasenický potok a jeho
přítoky při severní hranici areálu, v jižní části areálu Černý potok. Blízká řeka Bečva a její údolní
niva se již nachází mimo průmyslový areál.
Ve vztahu k objektu 114 je nejblíže levostranný přítok Jasenického potoka prochází podél
severní hranice areálu ve vzdálenosti cca 150 m od zájmového území.
Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, který udržuje přírodní rovnováhu. Rozlišují
se místní (lokální), regionální a nadregionální ÚSES. Cílem zabezpečování ÚSES v krajině je
uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny, zajištění příznivého působení
na okolní, ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich prostorové oddělení, podpora možnosti
polyfunkčního využívání krajiny, uchování významných krajinných fenoménů. Skladebné části
ÚSES tvoří biocentrum (centrum biologické diverzity), biokoridor (propojení mezi biocentry),
interakční prvky a ekologicky významný segment krajiny s režimem ÚSES.
V průmyslovém areálu společnosti se prvky ÚSES nevyskytují. V širším území se vyskytuje
regionální biokoridor (č. 1547) prochází podél řeky Bečvy a dále pak lokální biokoridor vymezený
podél Jasenického potoka. Při soutoku Jasenického potoka s řekou Bečvou (jižně od železniční
tratě) se nachází lokální biocentrum Na Lukách.
Realizací záměru nedochází k zásahu a negativnímu ovlivnění jednotlivých funkčních prvků
územního systému ekologické stability.
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C.I.3. Geomorfologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologické členění řešeného území
Území patří podle geomorfologického hlediska do Alpsko-himalajského systému:
Provincie:
Soustava:
Podsoustava:
Celek:
Podcelek:
Okrsek:

Západní Karpaty
Vnější západní Karpaty
Západobeskydské podhůří
Podbeskydská pahorkatina
Příborská pahorkatina
Středobečevská niva

Jako Středobečevská niva je označována akumulační rovina na kvartérních fluviálních
písčitohlinitých a štěrkovitých sedimentech údolní nivy řeky Bečvy, která dosahuje šířky 2,5 3,0 km.
Geologické poměry
Průmyslový areál se z regionálně geologického hlediska nachází v území flyšového pásma
Západních Karpat, které je budováno flyšovými horninami slezské jednotky. Flyšové horniny jsou
v území překryty kvartérními fluviálními sedimenty údolní nivy řeky Bečvy. Fluviální sedimenty
jsou tvořeny převážně nedokonale opracovanými štěrky (pískovce a břidlice) s prostorově
proměnlivou písčitou výplní. Svrchní část geologického profilu je tvořena antropogenními
navážkami, které byly využity k úpravám terénu v minulosti.
Geodynamické jevy
Samotný průmyslový areál je zasazen do rovinatého území bez hrozby sesuvů.
Seismicita
Zájmové území nepatří do seismicky aktivní oblasti a nejsou nutná žádná opatření k zajištění
stability staveb.

C.I.4. Staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území
Podle údajů Systému evidence kontaminovaných míst MŽP je v areálu oznamovatele
evidována stará ekologická zátěž „DEZA, a.s.“ pod ID 17636004. Ekologická škoda podniku nebyla
zařazena do ekologických škod hrazených státem a ekologické problémy řeší na vlastní náklady.
Kontaminace horninového prostředí byla v minulosti způsobena především masivním
únikem dehtů na jejich stáčišti. Zeminy nesaturované zóny jsou kontaminovány polyaromatickými
uhlovodíky (PAU), v podzemních vodách areálu byla zjištěna kontaminace anorganickými látkami,
aromatickými a polyaromatickými uhlovodíky (BTEX a PAU), ropnými uhlovodíky a fenoly.
Kontaminace povrchových vod Bečvy nebyla potvrzena. Zjištěná kontaminace
nereprezentuje aktuální zdravotní riziko ani rozpor s legislativou, avšak jde o obecný nesoulad se
zájmy ochrany životního prostředí.
Sanační zásah na lokalitě spočívá v provozování hydraulické bariéry (ochranné čerpání
podzemní vody) s cílem zamezit šíření kontaminace mimo areál společnosti. Čerpání podzemní
vody bylo zahájeno v září roku 1995 a od té doby pokračuje nepřetržitě.
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Odčerpáváním podzemní vody je vytvářena souvislá deprese, která brání migraci
organických kontaminantů ve směru proudění podzemní vody ze závodu směrem k řece Bečvě.
Hydraulická bariéra je tvořena 11 čerpanými vrty podél jihozápadní hranice areálu společnosti,
5 čerpanými vrty vnitřní linie a 13 monitorovacími vrty pro sledování kvality podzemní vody
v areálu i mimo něj.
Čerpaná voda je vypouštěna do chemické kanalizace závodu a po vyčištění na BČOV je
společně s vyčištěnými odpadními vodami vypouštěna do řeky Bečvy.

C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ
BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

C.II.1. Klima a ovzduší
Klima
Z klimatického hlediska území náleží podle Quitta do klimatické oblasti mírně teplé, okrsek
MT10. Pro tuto oblast je charakteristické dlouhé teplé a mírně suché léto se 40 - 50 letními dny
(tj. dnů s maximální teplotou 25°C a vyšší) s průměrnou červencovou teplotou 17 - 18°C.
Oblast se vyznačuje krátkým mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, kdy průměrná
dubnová a říjnová teplota dosahuje 7 - 8°C a krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým
trváním sněhové pokrývky. Počet mrazových dnů je udáván na 110 - 130 dnů v roce, průměrná
lednová teplota je -2 až -3°C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 400-450 mm
ve vegetačním období a 200 – 250 mm v zimním období.
Úroveň znečištění ovzduší v předmětné lokalitě (tzv. imisní pozadí)
Pětileté průměry imisních koncentrací
Na základě pětiletých průměrných imisních koncentrací v roce 2013 až 2017, které zveřejnil
ČHMÚ ve čtvercové síti 1 x 1 km, spadá převážná část průmyslového areálu na rozhraní dvou
čtverců. V území byly odečteny koncentrace znečišťujících látek v níže uvedeném rozsahu.
-

NO2 (průměrná roční koncentrace, limit 40 µg/m3)
benzen (průměrná roční koncentrace, limit 5 µg/m3)
benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace, limit 1 ng/m3)
PM10 (průměrná roční koncentrace, limit 40 µg/m3)
PM10 (36. nejvyšší hodnota 24 hodinové koncentrace
v kalendářním roce, limit 50 µg/m3)
PM2,5 (průměrná roční koncentrace, limit 25 µg/m3)
SO2 (4. nejvyšší hodnota 24 hodinové koncentrace
v kalendářním roce, limit 125 µg/m3)
arsen (průměrná roční koncentrace, limit 6 ng/m3)
kadmium (průměrná roční koncentrace, limit 5 ng/m3)
olovo (průměrná roční koncentrace, limit 500 ng/m3)
nikl (průměrná roční koncentrace, limit 20 ng/m3)
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13,7 - 14,9 µg/m3
1,6 - 1,7 µg/m3
1,6 ng/m3
27,5 - 27,7 µg/m3
51,5 - 51,6 µg/m3
20,6 - 21,0 µg/m3
25,2 - 29,2 µg/m3
1,3 ng/m3
0,3 ng/m3
9,5 - 10,5 ng/m3
0,8 - 0,9 ng/m3
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Na obrázcích níže jsou rovněž uvedeny výřezy průměrných koncentrací pro vybrané
znečišťující látky včetně schématického znázornění průmyslového areálu jako celku.

Obrázek 12: Průměrná roční koncentrace
NO2 v letech 2013-2017 (µg/m3)

Obrázek 13: Průměrná roční koncentrace
benzenu v letech 2013-2017 (µg/m3)

Obrázek 14: Průměrná roční koncentrace
benzo(a)pyrenu v letech 2013-2017 (ng/m3)

Obrázek 15: Průměrná roční koncentrace
PM10 v letech 2013-2017 (µg/m3)
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Obrázek 16: 36. nejvyšší hodnota 24 hodinové
koncentrace PM10 v letech 2013-2017 (µg/m3)

Obrázek 17: Průměrná roční koncentrace
PM2,5 v letech 2013-2017 (µg/m3)

Program zlepšování kvality ovzduší
Cílem programů ke zlepšování kvality ovzduší je obecně v co možná nejkratší době
dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, které jsou v území
překračovány.
Pro předmětné území je platný Program zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava CZ07 (dále jen PZKO), který vydalo MŽP dne 18. 5. 2016 (č.j.: 34623/ENV/16) formou opatření
obecné povahy.
Z analytické části PZKO vyplývá, že na území zóny CZ07 Střední Morava bylo zaznamenáno
překročení imisních limitů stanovených v bodě 1 a 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší pro níže
uvedené znečišťující látky:
•

•
•

suspendované částice
o PM10 - dochází k překračování imisního limitu pro 24 hodinové koncentrace,
dochází k překračování ročního imisního limitu
o PM2,5 - dochází k překračování ročního imisního limitu
benzo(a)pyren - dochází k překračování ročního imisního limitu
NO2 - v minulosti docházelo dle prostorového zobrazení měřených koncentrací
k překročení ročního imisního limitu pro NO2 (2007 až 2008).

Ostatní znečišťující látky uvedené v bodě 1 a 3 přílohy č. 1 zákona již nejsou překračovány
a nelze důvodně předpokládat dle provedené analýzy, že by k překročení mělo v budoucnu dojít.
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Analýza příčin znečištění (překračování imisních limitů) ve Zlínském kraji
Dle imisní analýzy 24hodinové koncentrace PM10 je imisní limit překračován téměř výhradně
v období topné sezóny, a to zejména na předměstských a venkovských lokalitách, kde je vliv
lokálních topenišť markantnější.
Na průměrných ročních koncentracích PM10 se podílejí nejvýznamněji mobilní zdroje
(doprava), druhým nejvýznamnějším zdrojem jsou pak lokální topeniště (vytápění domácností).
Významný imisní příspěvek má dálkový přenos znečištění (aglomerace CZ08A
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek a Polsko). Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci je v území
plněn s rezervou.
Významný vliv na překračování stanoveného ročního imisního limitu pro benzo(a)pyren má
sektor vytápění obytné zástavby (plošně sledované zdroje). Omezený příspěvek k překračování
imisního limitu mají mobilní zdroje (doprava).
Z výše uvedeného je zřejmé, že průmyslové zdroje nemají na překračování imisních limitů
významný podíl.

Shrnutí stávající úrovně znečištění ovzduší
Na území Zlínského kraje je plošně překračován imisní limit pro suspendované částice frakce
PM10 (36. nejvyšší 24hodinová koncentrace) a benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace).
Na základě pětiletých průměrných imisních koncentrací v roce 2013 až 2017 dochází přímo
v zájmovém území k dlouhodobému překračování průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu,
a to až o cca 60 %. V případě imisního limitu pro maximální denní koncentraci PM10, se 36. nejvyšší
hodnota 24 hodinové koncentrace PM10 za období 2013 - 2017 v zájmovém území pohybovala cca
3 % nad hranici imisního limitu. Ostatní imisní limity jsou plněny s velkou rezervou.

C.II.2. Voda
Povrchová voda
Zájmové území je odvodňováno Jasenickým potokem (č.h.p. 4-11-02-006) a jeho
bezejmennými přítoky, které protékají při severní a severozápadní hranici areálu. Jižní částí areálu
pak protéká Černý potok (č.h.p. 4-11-02-004). Jasenický i Černý potok tvoří pravostranné přítoky
řeky Bečvy, která je hlavním recipientem širšího území. Podle vyhlášky č. 178/2012 Sb., je Bečva
významným vodním tokem.
Jasenický i Černý potok protékající areálem mají bystřinný charakter, rychlý odtok vody
z povodí a poměrně mohutný pohyb splavenin. Odtokové poměry v areálu nejsou výrazněji
ovlivněny s výjimkou stávajících silničních mostů, lávek a přemostění, jejichž mostní opěry
a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod.
Oblasti s významným povodňovým rizikem (záplavová území)
Schválený Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje obsahuje odkazy na mapy
povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným
povodňovým rizikem a listy opatření.
Podle Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem v oblasti povodí Moravy
a v oblasti povodí Dyje, Bečva - 10100043 (PM-74) - ř.km. 58,053 - 61,253 (Povodí Moravy, s.p.,
srpen 2014) jsou při Q20 a Q100 rozlivy obdobné v průměrné šíři cca 400 m. Při Q500 je oproti Q100
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zaplavena oblast rodinných domků na levém břehu Bečvy pod mostem v km 59,715 a na pravém
břehu se voda dostává k železniční trati a za železniční trať v prostoru podniku DEZA, a.s. - viz
následující obrázek.
Obrázek 18: Rozliv pro Q20 (tmavě zelená šrafa), Q100 (světle zelená) a Q500 (žlutá)

zdroj: http://cds.chmi.cz

Z výše uvedeného vyplývá, že průmyslový areál společnosti jako celek se nachází mimo
vymezené záplavové území 5-ti, 20-ti a 100-leté. Do západní části areálu však zasahuje oblast
s významným povodňovým rizikem pro Q500. Z map povodňového nebezpečí dále vyplývá, že při
Q500 by se v areálu pohybovala voda rychlostí < 0,5 m/s při hloubce 0,1 - 0,5 m.
Pro oznamovatele jsou relevantní opatření, která mají provést vlastníci nemovitostí –
posouzení povodňového rizika a zranitelnosti objektů, konkrétní protipovodňová opatření
a pořízení povodňového plánu nemovitosti. Plnění uvedených opatření je souhrnně zhodnoceno
v rámci schváleného povodňového plánu společnosti, který je pravidelně aktualizován. Zájmové
území, objekt 114, se však nachází mimo území rozlivu Q500.
Podzemní voda
Území náleží podle hydrogeologické rajonizace do svrchní vrstvy 1631 Kvartér Horní Bečvy.
Podložní horniny náleží do hydrogeologické rajónu základní vrstvy 3221 Flyš v povodí Bečvy.
Podzemní voda vytváří souvislou hladinu v prostředí písčitých štěrků údolní nivy řeky Bečvy.
Hladina je převážně volná, místy jen mírně napjatá. Generelní směr proudění je šikmo k toku
Bečvy. V areálu společnosti DEZA, a.s. je přirozené proudění podzemní vody ovlivněnou čerpáním
aktivních z vrtů podél jihozápadní hranice areálu a vnitřní linie vrtů v rámci provozu hydraulické
bariéry - viz kap. C.I.4 Staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území.
Vodní zdroje, minerální prameny
V předmětné lokalitě se však nenacházejí zdroje podzemních, minerálních, stolních
a léčivých vod ani jejich ochranná pásma. Se záměrem nejsou spojeny žádné zemní práce, stávající
hladina podzemní vody nebude záměrem ovlivněna.
Ing. Josef Gresl, březen 2019
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Areál se nachází mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Nejblíže je
vymezen CHOPAV Vsetínské Vrchy, cca 2 km jihovýchodním směrem.

C.II.3. Půda
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ)
jako nezbytná součást pedologických charakteristik. Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným
kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a 3. pozice, resp. dvojčíslí označuje příslušnost
k hlavní pudní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici a 5.
číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti půdního profilu).
V rámci předmětného záměru však nebudou dotčeny pozemky, které mají definované BPEJ
(např. zemědělské pozemky). V okolí záměru se nacházejí výhradně antropogenní navážky, půdní
horizont je zcela přeměněn lidskou činností. Vlivy záměru na změnu místní topografie, stabilitu
a erozi půdy lze v okolí stávajícího objektu vyloučit.

C.II.4. Přírodní zdroje
Přímo v lokalitě záměru se nevyskytují žádná poddolovaná území, chráněná ložisková území,
dobývací prostory ani ložiska nerostných surovin či jejich ochranná pásma.

C.II.5. Biologická rozmanitost
Charakter bioty (fauny a flóry), a tím i její hodnota z hlediska biologické rozmanitosti
(biodiverzity), je podmíněn geografickou polohou, charakterem trvalých ekologických podmínek
a v kulturní krajině i druhem a intenzitou vlivů činnosti člověka.
Veškeré objekty související s provozem záměru jsou stávající a nacházejí se v oploceném
areálu průmyslového charakteru, který je zcela přeměněn lidskou činností. V území se nevyskytují
žádné volně přístupné vodní plochy. V celém areálu se kromě zpevněných ploch nacházejí
prakticky jen udržované sekané plochy zeleně místy doplněné o solitérní stromy.
Vzhledem k těmto skutečnostem lze v areálu očekávat pouze omezený výskyt běžných
druhů fauny (zástupce bezobratlých, drobného ptactva a hlodavců) i flóry. Tento předpoklad byl
ověřen i při terénním průzkumu přímo v lokalitě záměru. V území okolních travnatých ploch lze
vyloučit výskyt chráněných druhů živočichů a rostlin, případně hodnotných biotopů s vhodnými
podmínkami pro jejich výskyt.

C.II.6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu, obyvatelstvo
Valašské Meziříčí leží na soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Svou polohou tvoří vstupní
bránu do pohoří Moravskoslezské Beskydy. Pamětihodnosti města se nacházejí převážně v jeho
centrální historické části, jehož jádro bylo v roce 1992 prohlášeno městskou památkovou zónou.
Patří sem obnovený zámek Žerotínů, který je dnes sídlem Kulturního zařízení, Muzejního
a galerijního centra dále náměstí s renesanční budovou radnice, měšťanským domem U Apoštolů
a morovým sloupem, empírový zámek Kinských (dnes sídlo Muzea regionu Valašsko s expozicí skla
a gobelínů), bývalá krásenská radnice a mnoho dalších. Z církevních památek především Farní
kostel Nanebevzetí Panny Marie u náměstí, renesanční kostel sv. Jakuba a dřevěný kostel
Nejsvětější Trojice s lapidáriem.
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Místní části města tvoří Bynina, Hrachovec, Juřinka, Krásno nad Bečvou, Podlesí a Valašské
Meziříčí, celkem zde žije cca 22,5 tisíce obyvatel.
Obec Lešná je tvořena částmi Lešná, Jasenice, Lhotka nad Bečvou, Mštěnovice, Perná,
Příluky a Vysoká. Celkem zde žije cca 2 000 obyvatel. Historické objekty se nacházejí převážně
na území Lešné, jedná se renesanční zámek Lešná, ve kterém dnes sídli Muzeum regionu Valašska
dále Kostel sv. Michaela Archanděla či zbylé dvě kaple křížové cesty. Blíže záměru v části Příluky
se nachází Kaple sv. Jana Nepomuckého.

Ing. Josef Gresl, březen 2019
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA
PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ, FREKVENCE A VRATNOSTI)
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
Cílem ochrany životního prostředí a veřejného zdraví je nalezení takového vyrovnaného
systému životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj
antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.
Záměr rozšíření skladu odpadů je situován na manipulační ploše průmyslového objektu
č. 114. Primárně se jedná o dočasné skladování pevného odpadu před jeho odstraněním
ve spalovně průmyslových odpadů, která se nachází v jeho bezprostřední blízkosti. Případně lze
objekt 114 využít ke skladování zvýšené produkce odpadu při mimořádných událostech v regionu
a nárazové produkci stavebních odpadů v areálu oznamovatele. Záměr není spojen se stavebními
pracemi, realizace záměru spočívá ve změně účelu užívání stavby.
Objekt 114 se nachází uprostřed průmyslové zástavby ve výrobním areálu společnosti DEZA,
a.s. Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 400 m severovýchodním směrem. Jedná se
o okrajovou zástavbu Mštěnovic, místní části obce Lešná, která je od průmyslového areálu
oddělena silnicí I. třídy.
Celková projektovaná kapacita stávající spalovny odpadů ve výši 10 000 t/rok se realizací
záměru nemění. Realizací záměru bude zajištěna efektivnější separace odpadů za účelem přípravy
optimální vsázkové směsi pro termické zneškodňování odpadů. Pro nebezpečné stavební
a demoliční odpady, případně zeminy kontaminované v důsledku mimořádných a havarijních
situací bude vytvořena k tomu určená vodohospodářsky zabezpečená plocha, čímž dojde
k minimalizaci množství skládkovaných nebezpečných odpadů, u kterých lze termicky odbourat
jejich nebezpečné vlastnosti.
Vzhledem k povaze, charakteru uvažovaného záměru a jeho umístění není předpoklad
negativního ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. Záměr je rovněž ekologicky únosný
pro nejbližší okolí.

Umístění záměru v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby již významně minimalizuje
případné negativní vlivy na obyvatelstvo. Záměr nemá potenciál k negativnímu ovlivnění zdraví
exponované populace.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Jak již bylo uvedeno v kap. B.III.1, provoz dočasného skladování odpadu není spojen
s provozem vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší.
V případě manipulace se sypkým materiálem (odpadem) lze očekávat vznik rozptýlených
emisí prachu. Zvýšená prašnost je eliminována technickým řešením záměru, tj. obvodovou stěnou
výšky 5,35 m, která snižuje množství prachu unášeného do okolí. K samotné manipulaci bude
docházet pouze při navážení odpadu a jeho „vyskladnění“. K přemisťování odpadu na ploše
objektu bude docházet zcela výjimečně.
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Na otevřené ploše objektu 114 bude skladován pouze pevný odpad, u kterého se neočekává
obtěžování emisemi pachových látek. Pokud se bude jednat o odpad, jehož kontaminace může být
spojena s emisemi pachových látek, bude skladován výhradně v zemních jímkách objektu SO 282,
který je vybaven příslušným odsáváním, které je svedeno k termickému spalování.
Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 400 m severovýchodním směrem. Vzhledem
ke krátkodobému působení potenciálních zdrojů znečišťování (manipulace se sypkým odpadem)
se nejeví jejich působení z hlediska vlivu na okolní prostředí jako závažné.

Technické řešení záměru v dostatečné míře zajišťuje minimalizaci imisních dopadů
při manipulaci s odpadem. Ovlivnění pachové zátěže v okolí záměru se nepředpokládá.
Vzhledem charakteru záměru a jeho umístění lze rovněž vyloučit negativní vliv na klima.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci
Jak již bylo uvedeno v kap. B.III.4., v rámci záměru nevznikají žádné nové technologické
zdroje hluku. Za zdroje hluku lze považovat pouze hluk vznikající při manipulaci s materiálem
(odpadem). K vykládce a opětovnému nakládání odpadu bude docházet výhradně na skladovací
ploše, která je obehnána vyzdívanou stěnou výšky 5,35 m nad úrovní podlahy. Neprůzvučnost
zdiva z plných cihel tl. 300 mm lze stanovit na cca 59 dB. Případný hluk vznikající při manipulaci
s odpadem bude výrazně utlumen obálkou objektu.
Nejbližší obytná zástavba (chráněný prostor staveb ve smyslu zákona o ochraně veřejného
zdraví) je vzdálena cca 400 m, pouze útlum stacionárního zdroje hluku (bez zohlednění tlumících
efektů objektu 114 a okolních budov) je pro tuto vzdálenost roven 60 dB.
Z výše uvedeného je zřejmé, že plnění hygienického limitu 50 dB v denní době
pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin a 40 dB v noční době pro nejhlučnější
1 hodinu nemůže být provozem záměru ovlivněno.

Vzhledem technickému řešení objektu 114 a dostatečné vzdálenosti od obydleného území
lze konstatovat, že provoz záměru nemá vliv na hlukové zatížení u objektů, se stanoveným
chráněným venkovním prostorem a chráněným venkovním prostorem staveb.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Rozvody vody
Stávajícím zdrojem pitné vody v areálu je veřejný vodovod provozovatele Vodovody
a Kanalizace Vsetín, a.s.
Zdrojem užitkové vody je zejména Čerpací stanice Bečva, která slouží k odběru a úpravě
povrchových vod odebíraných z řeky Bečvy, které jsou dále čerpány do vnitřních rozvodů v areálu.
Tyto vody jsou po chemické úpravě používány i pro technologické účely např. jako voda napájecí
utilizační kotel, kde se přebytečné teplo spalin využívá k výrobě páry.
V souvislosti s provozem záměru nejsou vytvářena nová pracovní místa, provoz nové
skladové plochy bude zajištěn stávajícími zaměstnanci. V rámci provozu záměru proto nedochází
k navýšení spotřeby vody pro sociální a hygienické účely, ani ke zvýšení produkce splaškových
odpadních vod.
Ing. Josef Gresl, březen 2019
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Dočasné skladování pevného odpadu rovněž není spojeno se spotřebou technologických
vod.
Srážkové vody
Srážkové vody dopadající na vodohospodářsky zabezpečenou plochu objektu 114 jsou
z důvodu potenciální kontaminace svedeny do sběrné jímky o celkovém objemu 6,8 m3. Jímka je
vybudována jako bezodtoká a vyčerpává se na základě posouzení kvality vody pomocí ponorného
čerpadla do chemické kanalizace svedené na BČOV, případně je odvážena cisternovým vozem na
chemické čištění odpadních vod.
Shrnutí
Odpad je skladován na vodohospodářsky zabezpečené ploše, jejíž technický stav z hlediska
ochrany podzemních a povrchových vod je pravidelně kontrolován. Sběrná jímka je podle
protokolu o provedení zkoušek na těsnost dle hladiny těsná, bez zjevného narušení. Obdobně
zpevněná plocha je po provedení údržbových prací v roce 2018 bez zjištěných závad/netěsností.
Kontrola technických objektů z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod je prováděna
odborně způsobilou osobou v pravidelných intervalech.
V případě havarijního stavu je postupováno v souladu s havarijními plány, které budou
v rámci navazujícího řízení aktualizovány. Záměr nemá potenciál k přímému ovlivnění
povrchových ani podzemních vod.

Technické řešení záměru eliminuje případné negativní účinky na čistotu povrchových
i podzemních vod. Záměr nemá potenciál k jejich negativnímu ovlivnění.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr je vymezen na parcele č. st. 250 (skladová plocha) a 108/129 (bezodtoká jímka)
v katastrálním území Mštěnovice. Dle výpisu z katastru nemovitostí se jedná zastavěnou plochu
a nádvoří, resp. ostatní plochu.
Záměrem nejsou dotčeny plochy spadající do zemědělského půdního fondu (ZPF),
ani pozemků evidovaných k plnění funkce lesa (PUPFL), ani pozemky nenacházejí se v ochranném
pásmu PUPFL.

Záměr nevykazuje významný negativní vliv na půdu.

D.I.6. Vlivy na přírodní zdroje
Předmětný záměr rozšíření skladu odpadů je situován na manipulační ploše průmyslového
objektu č. 114, který se nachází uprostřed průmyslové zástavby.
V zájmovém území se nevyskytují žádná sesuvná území, výhradní ložiska, chráněná
ložisková území, poddolovaná území či dobývací prostory. V souvislosti s realizací záměru
nedochází ke stavební činnosti ani terénním úpravám a nemůže proto dojít ke změnám
geologických podmínek či horninového podloží.

Realizací záměru nedochází k narušení horninového podloží ani přírodních zdrojů.
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D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra ekosystémy)
Vlivy na chráněné části území podle zákona o ochraně přírody a krajiny
V průmyslovém areálu oznamovatele se nevyskytují zvláště chráněné druhy rostlin nebo
živočichů, ani na něj bezprostředně nenavazují přirozená či původní rostlinná společenstva
s výskytem zvláště chráněných druhů (dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny
a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platných zněních).
Hodnocený záměr je svou lokalizací mimo území soustavy Natura 2000. Dle stanoviska
Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí ze dne 31. 10. 2018 (viz příloha č. 2)
uvedený záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
V průmyslovém areálu společnosti se prvky ÚSES nevyskytují. V širším území se vyskytuje
regionální biokoridor (č. 1547) prochází podél řeky Bečvy a dále pak lokální biokoridor vymezený
podél Jasenického potoka. Při soutoku Jasenického potoka s řekou Bečvou (jižně od železniční
tratě) se nachází lokální biocentrum Na Lukách. Realizací ani provozem záměru nedochází k zásahu
a negativnímu ovlivnění jednotlivých funkčních prvků územního systému ekologické stability.
Lokalita záměru se nevyskytuje na území žádného zvláště chráněného území ani přírodního
parku ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vlivy na biologickou rozmanitost
Předmětný záměr je umístěn výhradně do vnitřních prostor stávajícího objektu. Komplex
okolních budov je součástí rozlehlého průmyslového areálu společnosti DEZA, a.s. a CS Cabot, spol.
s r.o. Jedná se o území zcela přeměněné lidskou činností.
Z charakteru záměru je zřejmé, že záměr neovlivňuje vnitřní funkční vazby jednotlivých
ekosystémů, nemá zvýšené nároky na přírodní zdroje, zábory ani potenciál ovlivnit jednotlivé
druhy a ekosystémy.

Realizace ani provoz záměru nebude mít významný negativní vliv na místní faunu a flóru ani
ekosystémy. Záměr nemá potenciál ovlivnit stávající biologickou rozmanitost území.

D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
V předmětném zastavěném území nelze uvažovat o ochraně krajinného rázu, jedná
se o zastavěné území průmyslového charakteru, jehož vzhled se nemění. Realizace záměru je
spojena pouze se změnou účelu užívání stavby bez nároku na stavební práce či terénní úpravy.
Záměr není v kolizi ani blízkosti žádného registrovaného významného krajinného prvku ani
VKP definovaného přímo zákonem ani na území přírodního parku či jiných lokalit vyhlášených
z důvodu jejich krajinotvorných vlastností.
V okolí záměru se nenachází žádné kulturní, historické, architektonické či archeologické
památky. Dle koordinačního výkresu platného územního plánu obce je realizace předmětného
záměru umístěna mimo tyto plochy a prakticky vylučuje možnost zásahu do těchto složek ochrany.

Z umístění a charakteru popisovaného záměru je zřejmé, že krajinný ráz, tj. zejména přírodní,
kulturní a historická charakteristika oblasti, nebude ovlivněna.
Ing. Josef Gresl, březen 2019
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických
a archeologických aspektů
V prostoru uvažovaného záměru ani rozlehlém průmyslovém areálu se nenachází žádné
kulturní, historické, architektonické či archeologické památky.
Výrobní areál je provozován oznamovatelem předmětného záměru, a to na pozemcích
v jeho vlastnictví.

Z umístění a charakteru záměru vyplývá, že záměr nevykazuje negativní vlivy na hmotný
majetek, kulturní dědictví ani architektonický a archeologické aspekty území.

D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
D.II.1. Rozsah vlivů na obyvatelstvo
V důsledku realizace uvažovaného záměru lze vyloučit zvýšení zdravotních rizik
pro obyvatelstvo. Provoz záměru nemá negativní sociální a ekonomické důsledky.
Umístění záměru v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby již významně minimalizuje
případné negativní vlivy na obyvatelstvo. Záměr nemá potenciál k negativnímu ovlivnění zdraví
exponované populace.

D.II.2. Rozsah vlivů na zasažené území
Technické řešení záměru v dostatečné míře zajišťuje minimalizaci imisních dopadů
při manipulaci s odpadem. Ovlivnění pachové zátěže v okolí záměru se nepředpokládá.
Vzhledem charakteru záměru a jeho umístění lze rovněž vyloučit negativní vliv na klima.
Vzhledem technickému řešení objektu 114 a dostatečné vzdálenosti od obydleného území
lze konstatovat, že provoz záměru nemá vliv na hlukové zatížení u objektů, se stanoveným
chráněným venkovním prostorem a chráněným venkovním prostorem staveb.
Technické řešení záměru eliminuje případné negativní účinky na čistotu povrchových
i podzemních vod. Záměr nemá potenciál k jejich negativnímu ovlivnění.
Záměr nevykazuje významný negativní vliv na půdu.
Realizací záměru nedochází k narušení horninového podloží ani přírodních zdrojů.
Realizace ani provoz záměru nebude mít významný negativní vliv na místní faunu a flóru ani
ekosystémy. Záměr nemá potenciál ovlivnit stávající biologickou rozmanitost území.
Z umístění a charakteru popisovaného záměru je zřejmé, že krajinný ráz, tj. zejména
přírodní, kulturní a historická charakteristika oblasti, nebude ovlivněna.
Záměr nevykazuje negativní vlivy na hmotný majetek, kulturní dědictví ani architektonický
a archeologické aspekty území.
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D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Případné negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou pouze lokálního
charakteru. Vzhledem k umístění lze proto vyloučit nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POPIS KOMPENZACÍ, POKUD JE TO VZHLEDEM K ZÁMĚRU
MOŽNÉ

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů,
norem, předpisů a povolovacích rozhodnutí.
Níže jsou stručně shrnuta hlavní opatření, která jsou nedílnou součástí předkládaného
záměru (projektové dokumentace pro navazující řízení):
Hlavní opatření, která jsou nedílnou součástí předkládaného záměru
• Příslušní pracovníci budou pravidelně proškolováni v oblasti bezpečnosti práce
na pracovišti a v oblasti požární ochrany.
• Budou dodržována opatření pro případ úniku závadných látek, která budou součástí
aktualizovaného havarijního plánu.
• Budou prováděny pravidelné údržby a revize zařízení, především ve vztahu k ochraně
povrchových a podzemních vod (zkoušky těsnosti sběrné jímky, kontrola technického
stavu manipulační plochy apod).
• Na otevřené ploše objektu 114 lze skladovat pouze pevný odpad, u kterého se neočekává
obtěžování emisemi pachových látek. V případě čistírenských kalů se jedná výhradně o
stabilizované kaly v rypném stavu, které nejsou pachově postižitelné.
• Pevný odpad, jehož kontaminace může být spojena s emisemi pachových látek, bude
skladován výhradně v zemních jímkách objektu SO 282, který je vybaven příslušným
odsáváním vzdušiny, které je svedeno k termickému spalování.
• Před využitím objektu 114 pro mimořádné události nebo nárazové produkce v areálu
provozovatel zajistí:
o přemístění odpadů dosud skladovaných za účelem odstraněním na spalovně mimo
objekt 114 (např. do zemních jímek spalovny)
o dekontaminaci zpevněné plochy (vyčištění tlakovou vodou)
o vyčerpání objemu sběrné jímky do chemické kanalizace
o ohlášení mimořádného využití objektu 114 Krajskému úřadu Zlínského kraje,
Odboru životního prostředí a zemědělství
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D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ
PRO ZJIŠTĚNÍ A HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při zpracování oznámení a hodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí
bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací získaných především
z projektové dokumentace záměru, provozních dokumentů oznamovatele a místního šetření
provedeného zpracovatelem oznámení.

D.VI. CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH NEDOSTATKŮ NEBO NEDOSTATKŮ
VE ZNALOSTECH), KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ, A HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH
PLYNOUCÍCH

V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky, které by omezovaly
spolehlivost prezentovaných závěrů.
Celkově lze prohlásit, že dodané údaje a další získané podklady jsou dostatečné
pro vypracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3 k zákonu.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Vzhledem k původnímu účelu objektu 114 (dekontaminační plocha) se jedná o zpevněnou,
vodohospodářsky zabezpečenou plochu, která se nachází v blízkosti spalovny. Realizace záměru je
tak prostá souvisejících stavebních prací.
Záměr uvažován pouze v předkládané (jediné) variantě, která vyhovuje potřebám
oznamovatele jak z hlediska logistiky provozu spalovny, tak z hlediska minimálních investičních
nákladů a doby na jeho realizaci.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.I. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
•

Integrované povolení zařízení „Spalovna průmyslových odpadů 10 kt“ (Krajský úřad
Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, poslední změna č. 6 vydána dne
14.1.2019 pod č.j. KUZL 80424/2018)

•

Integrované povolení zařízení „Zařízení provozu Vodního hospodářství“ (Krajský úřad
Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, poslední změna č. 2 vydána dne
24.10.2018 pod č.j. KUZL 68949/2018)

•

Provozní řád nakládání s odpady - Spalovna průmyslových odpadů 10 kt (DEZA, a.s., revize
1.11.2018)

•

Havarijní dokumentace - Spalovna průmyslových odpadů (DEZA, a.s., revize 05/2016)

•

Povodňový plán (DEZA, a.s., revize 05/2014)

•

Protokol o provedení zkoušek na těsnost dle hladiny - Jímka před dekontaminační plochou
(Ing. Žlebek Petr, 08/2015)

•

Protokol o technickém stavu skladů a skládek z hlediska ochrany podzemních nebo
povrchových vod (DEZA, a.s., 04/2018)

•

Projektová dokumentace stavby „Dekontaminační plocha - PI 9510“ (PRODEZ a.s., 04/1997)

•

Kolaudační rozhodnutí - Dekontaminační plocha (Městský úřad Valašské Meziříčí, 02/1999)

•

Oznámení záměru „Čistírna odpadních vod ve společnosti DEZA“ (Ing. Pavel Obrdlík,
07/2017)

•

Osobní prohlídka stávající provozovny a blízkého okolí, fotodokumentace

Použitá literatura a zdroje informací:
•

Platná legislativa v oblasti životního prostředí (www.zakonyprolidi.cz)

•

Metodické výklady a sdělení k zákonu č. 100/2001 Sb.
(https://portal.cenia.cz/eiasea/dokumenty/eia_pokyny)

•

Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2018/1147, kterým se stanoví závěry o nejlepších
dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU
pro zpracování odpadu ze dne 10.8.2018

•

www.mzp.cz

•

www.chmi.cz
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•

www.geoportal.gov.cz

•

www.nahlizenidokn.cuzk.cz

•

www.heis.vuv.cz

•

www.geofond.cz

•

www.mapy.nature.cz

•

www.sekm.cz

•

www.valasskemezirici.cz

•

www.obec-lesna.cz

F.II. Další podstatné informace oznamovatele
Na základě osobní prohlídky provozovny ve Valašském Meziříčí, konzultací zpracovatele
oznámení a oznamovatele a posouzení komplexnosti předaných vstupních podkladů je možno
konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad
velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití
území, nebyla zamlčena.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Název záměru:
Rozšíření skladu na spalovně průmyslových odpadů DEZA, a.s. - optimalizace skladových
ploch

Zařazení záměru dle přílohy č. 1:
Podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je záměr
zařazen do kategorie II, pod bod:
55. Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů s kapacitou
od stanoveného limitu (250 t/rok).

Oznamovatel:
DEZA, a.s.
Masarykova 753, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 000 11 835

Oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Jaroslav Obermajer, vedoucí odboru řízení ISO a životního prostředí
DEZA, a.s. (Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí)
+420 571 692 347

Umístění záměru:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Parcela č.:

Zlínský
Lešná (ZÚJ 544302)
Mštěnovice (700312)
st. 250, 108/129

Dotčené územní samosprávné celky:
Kraj:
Obec:
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Lešná (ZÚJ 544302)
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Stručný popis a kapacita záměru:
Popis záměru
Záměrem společnosti DEZA, a.s. v provozovně ve Valašském Meziříčí je využití stávající
zpevněné a vodohospodářsky zabezpečené plochy objektu č. 114, která bude primárně sloužit jako
externí sklad pevného odpadu kategorie N i kategorie O před jeho odstraněním ve spalovně
průmyslových odpadů, která se nachází v jeho bezprostřední blízkosti. Případně lze skladovací
kapacita využít k uskladnění nárazové produkce stavebních odpadů, vyvolaných investičními nebo
obnovovacími záměry v areálu provozovatele, případně při mimořádných událostech v regionu,
jako jsou např. povodně. Projektovaná kapacita stávající spalovny průmyslových odpadů se
realizací záměru nemění.
Dnes nevyužívaný objekt č. 114 má rozměry 18 x 24 m, obvodový plášť vyzděný z plných
pálených cihel na výškovou úroveň + 5,35 metru. Povrch manipulační plochy je betonový, včetně
ochranné betonové přizdívky po obvodu objektu do výšky 100 cm. Tyto betonové konstrukce jsou
izolovány PE fólií tloušťky 2 mm, která je oboustranně zabezpečena proti poškození ochrannou
textilií. Vjezd do objektu je řešen pomocí uzamykatelných vrat.
Objekt je zbudován jako nezastřešený, s odtokem srážkovým vod do sběrné jímky, svedené
kanálkem. Železobetonová jímka je umístěna před vjezdem do objektu, její vodotěsnost je rovněž
zajištěna vyplechováním nerezovým plechem tloušťky 3 mm. Sběrná jímka je uzavřená pomocí
ocelových odnímatelných poklopů. Protože je vybudována jako bezodtoká, vyčerpává
se na základě posouzení kvality vod pomocí ponorného čerpadla do chemické kanalizace svedené
na BČOV, případně odvážena cisternovým vozem na chemické čištění odpadních vod.
Při proměnné výšce uskladněných odpadů od cca 1 do 3 m činí skladová kapacita cca 860 m3
pevného odpadu. Při uplatnění přepočtového koeficientu 1,8 t/m3 dosahuje maximální
uskladněné množství odpadu cca 1 550 tun. Celková roční kapacita záměru je provozovatelem
stanovena v max. výši 4 000 t/rok. Realizace záměru je prostá stavebních prací.
V objektu 114 budou skladovány převážně odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady
(včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), uvedené v příloze č. 1 integrovaného povolení
spalovny průmyslových odpadů. Jednalo by se zejména o vybrané odpady katalogových čísel: 17
01 06*, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 04*, 17 05 03*, 17 05 05*, 17 05 07*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 08
01*, 17 08 02, 17 09 03* a 17 09 04. Produkce těchto stavebních a demoličních odpadů je velmi
často nárazovou záležitostí, kdy je v krátkém okamžiku zapotřebí uskladnit jejich větší množství.
Rozšíření skladové kapacity bude provozovatelem rovněž využíváno k efektivnější separaci
odpadů za účelem přípravy optimální vsázkové směsi pro jeho termické zneškodňování. Proto je
kromě odpadů skupiny 17 uvažováno se skladováním odpadní smoly evidované pod katalogovým
číslem 07 01 99 (N/O) a čistírenských kalů katalogových čísel 19 08 05, 19 08 11* a 19 09 02.
Odpadní smola je za běžných podmínek okolního prostředí stabilní, nerozpustná a netěkavá látka,
tzn. vhodná pro skladování na otevřené zpevněné ploše. V případě kalů lze v objektu 114 skladovat
pouze stabilizované kaly v rypném stavu, které nejsou pachově postižitelné.
Pokud se bude jednat o odpad, jehož kontaminace může být spojena s emisemi pachových
látek, bude tento odpad výhradně skladován přímo v zemních jímkách objektu SO 282, který je
vybaven příslušným odsáváním vzdušiny, které je svedeno k termickému spalování.
Ve smyslu přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je předkládaný záměr (dočasné
skladování odpadu) odstraněním odpadu pod kódem D15 „Skladování před odstraněním některým
ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 14 (s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku
před sběrem)“.
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Navrhované provozní podmínky objektu 114 budou obsahem aktualizovaného provozního
řádu spalovny průmyslových odpadů k nakládání s odpady. Tzn. stanoveny jako závazné podmínky
provozování v rámci správního řízení o podstatné změně integrovaného povolení.

Projektovaná kapacita skladování odpadů
Stávající projektovaná kapacita
-

Kapalné odpady
Pevné odpady
Celkem

120 m3
1 020 m3
1 140 m3

Kapacita záměru
-

Pevné odpady (okamžitá kapacita)
Pevné odpady (max. roční kapacita)

860 m3 (1 550 t)
4 650 t/rok

Projektovaná kapacita po realizaci záměru
-

Kapalné odpady (nemění se)
Pevné odpady
Celkem

120 m3
1 880 m3
2 000 m3

Charakter záměru z hlediska vstupů
Půda
Záměr je vymezen na parcele č. st. 250 (skladová plocha) a 108/129 (bezodtoká jímka)
v katastrálním území Mštěnovice. Dle výpisu z katastru nemovitostí se jedná zastavěnou plochu
a nádvoří, resp. ostatní plochu.
Voda (odběr a spotřeba)
Stávajícím zdrojem pitné vody veřejný vodovod ve správě Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Zdrojem užitkové vody v areálu je Čerpací stanice Bečva, která slouží k odběru a úpravě
povrchových vod odebíraných z řeky Bečvy, které jsou dále čerpány do vnitřních rozvodů v areálu
a používány i pro technologické účely.
V souvislosti s provozem záměru nejsou vytvářena nová pracovní místa, provoz nové
skladové plochy bude zajištěn stávajícími zaměstnanci.
Dočasné skladování pevného odpadu rovněž není spojeno se spotřebou technologický vod.
Surovinové zdroje
Realizace záměru je prostá stavebních prací. Provoz záměru je spojen primárně s dočasným
skladováním pevného odpadu před jeho odstraněním v průmyslové spalovně odpadu. Podle
katalogu odpadů se zejména jedná o odpady skupiny 17 „Stavební a demoliční odpady (včetně
zeminy z kontaminovaných míst)“ a další specifické odpady, zejména určené k optimalizaci
spalovací vsázky.
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Energetické zdroje
Z hlediska energetických zdrojů je zabezpečeno napojení na elektrickou energii, která je
využívána pouze pro chod čerpadla bezodtoké jímky. Manipulace s odpady bude zajišťována
manipulační technikou (nakladačem, VZV vozíky apod.).
Biologická rozmanitost
Nová skladová plocha je umístěna výhradně do vnitřních prostor stávajícího objektu.
Komplex okolních budov je součástí rozlehlého průmyslového areálu společnosti DEZA, a.s. a CS
Cabot spol. s.r.o. Jedná se o území zcela přeměněné lidskou činností. Záměr tak nemůže ovlivnit
vnitřní funkční vazby jednotlivých ekosystémů, nemá zvýšené nároky na přírodní zdroje, zábory
ani potenciál ovlivnit jednotlivé druhy a ekosystémy.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Průmyslový areál společnosti DEZA, a.s. je ve své jižní části napojen na silnici I. třídy I/35
(ulici Masarykova), která zároveň tvoří východní a severní hranici areálu. Zde je umístěn i hlavní
vstup do areálu včetně parkovišť pro osobní vozidla zaměstnanců. Nákladní vrátnice je situována
v severní části areálu a navazuje na průmyslovou zónu v lokalitě Lešná u Valašského Meziříčí.
Po areálu je rovněž rozvedena železniční vlečka, která se napojuje železniční trať č. 280 Hranice
na Moravě - Valašské Meziříčí - Vsetín. Železniční přípojovou stanicí je Lhotka nad Bečvou. Veškeré
komunikace uvnitř areálu jsou veřejně nepřístupné.
Při běžném provozu lze předpokládat intenzitu nákladní dopravy v řádu jednotek nákladních
vozidel týdně. Realizace záměru není spojena s vytvořením nových pracovních míst. Předmětný
záměr nemá potenciál ke změně osobní dopravy. Využití železniční vlečky pro potřeby záměru se
nepředpokládá. Stávající provoz na železnici nebude měněn.
V rámci předmětného záměru je mimo dopravní infrastrukturu využita chemická kanalizace,
do které budou přečerpávány potenciálně znečištěné dešťové vody zachytávané v bezodtoké
jímce před objektem. Tyto odpadní vody jsou dále odváděny a dále zpracovávány na ČOV
společnosti DEZA a.s. v závislosti na úrovni znečišťování.

Charakter záměru z hlediska výstupů
Množství a druh emisí
Provoz dočasného skladování odpadu není spojen s provozem vyjmenovaných zdrojů
znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
V případě manipulace se sypkým materiálem (odpadem) lze očekávat vznik rozptýlených
emisí prachu. Zvýšená prašnost je eliminována technickým řešením záměru, tj. obvodovou stěnou
výšky 5,35 m, která snižuje množství prachu unášeného do okolí. K samotné manipulaci bude
docházet pouze při navážení odpadu a jeho „vyskladnění“. K přemisťování odpadu na ploše
objektu bude docházet zcela výjimečně. Vzhledem ke krátkodobému působení těchto zdrojů
znečišťování (manipulaci) se nejeví jejich působení z hlediska vlivu na okolní prostředí jako
závažné.
Množství odpadních vod a jejich znečištění
Množství splaškových odpadních vod prakticky odráží potřebu vody pitné pro sociální
a hygienické účely. Záměr není spojen s navýšením počtu zaměstnanců, množství odpadních
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splaškových vod se nemění. Znečištění splaškových odpadních vod odpovídá běžným odpadním
vodám z domácností a splňuje požadavky areálové ČOV, na kterou jsou odpadní vody sváděny.
Srážkové vody dopadající na vodohospodářsky zabezpečenou plochu objektu 114 jsou
z důvodu potenciální kontaminace svedeny do sběrné jímky. Jímka je vybudována jako bezodtoká
a vyčerpává se na základě posouzení kvality vody pomocí ponorného čerpadla do chemické
kanalizace svedené na BČOV, případně je odvážena cisternovým vozem na chemické čištění
odpadních vod.
V rámci skladování pevného odpadu nejsou technologické odpadní vody produkovány.
Kategorizace a množství odpadů
Záměr sám o sobě odpady neprodukuje, jedná se pouze o přechodné soustřeďování odpadů
před jejich odstraněním v průmyslové spalovně, případně o přechodné soustřeďování odpadů
oznamovatele a vedlejších produktů ze stavební činnosti prováděné v areálu DEZA, a.s. před jejich
předáním nebo zpětným využitím, a dále poskytování veřejně prospěšné služby veřejnosti
v případě odpadů vznikajících v regionu při mimořádných událostech.
Ostatní emise a rezidua - Hluk
V rámci záměru nevznikají žádné nové technologické zdroje hluku. Za zdroje hluku lze
považovat pouze hluk vznikající při manipulaci s materiálem, odpadem. K vykládce a opětovnému
nakládání odpadu bude docházet výhradně na skladovací ploše, která je obehnána vyzdívanou
stěnou výšky 5,35 m nad úrovní podlahy. Neprůzvučnost zdiva z plných cihel tl. 300 mm lze
stanovit na cca 59 dB. Případný hluk vznikající při manipulaci s odpadem bude výrazně utlumen
obálkou objektu.
Nejbližší obytná zástavba (chráněný prostor staveb ve smyslu zákona o ochraně veřejného
zdraví) je vzdálena cca 400 m, pouze útlum stacionárního zdroje hluku (bez zohlednění tlumících
efektů objektu 114 a okolních budov) je pro tuto vzdálenost roven 60 dB.
Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Ve společnosti DEZA, a.s. je zaveden systém environmentálního managementu od listopadu
roku 2012. Oblast certifikace dle ČSN EN ISO 14001:2016 se vztahuje mj. i na zneškodňování
odpadů spalováním. Požadavky EMS budou automaticky rozšířeny i na objekt 114 související
s provozem spalovny. Záměr je v souladu s BAT.
Za běžného provozu záměru, při dodržování legislativních předpisů a dále navržených
opatření nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prostředí v okolí záměru žádná významná
rizika.

Vlivy záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
V důsledku realizace uvažovaného záměru lze vyloučit zvýšení zdravotních rizik
pro obyvatelstvo. Provoz záměru nemá negativní sociální a ekonomické důsledky.
Umístění záměru v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby již významně minimalizuje
případné negativní vlivy na obyvatelstvo. Záměr nemá potenciál k negativnímu ovlivnění zdraví
exponované populace.
Technické řešení záměru v dostatečné míře zajišťuje minimalizaci imisních dopadů
při manipulaci s odpadem. Ovlivnění pachové zátěže v okolí záměru se nepředpokládá.
Vzhledem charakteru záměru a jeho umístění lze rovněž vyloučit negativní vliv na klima.
Ing. Josef Gresl, březen 2019
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Vzhledem technickému řešení objektu 114 a dostatečné vzdálenosti od obydleného území
lze konstatovat, že provoz záměru nemá vliv na hlukové zatížení u objektů, se stanoveným
chráněným venkovním prostorem a chráněným venkovním prostorem staveb.
Technické řešení záměru eliminuje případné negativní účinky na čistotu povrchových
i podzemních vod. Záměr nemá potenciál k jejich negativnímu ovlivnění.
Záměr nevykazuje významný negativní vliv na půdu.
Realizací záměru nedochází k narušení horninového podloží ani přírodních zdrojů.
Realizace ani provoz záměru nebude mít významný negativní vliv na místní faunu a flóru ani
ekosystémy. Záměr nemá potenciál ovlivnit stávající biologickou rozmanitost území.
Z umístění a charakteru popisovaného záměru je zřejmé, že krajinný ráz, tj. zejména
přírodní, kulturní a historická charakteristika oblasti, nebude ovlivněna.
Záměr nevykazuje negativní vlivy na hmotný majetek, kulturní dědictví ani architektonický
a archeologické aspekty území.

Vlivy samotného záměru na jednotlivé složky životního prostředí jsou velmi nízké. Předmětný
záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo akceptovatelný.
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Ing. Josef Gresl

držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle
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Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace

Příloha 2

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona
o ochraně přírody a krajiny

Ing. Josef Gresl

posuzování vlivů na životní prostředí

IČO: 72477393

+420 777 678 270

www.gresl-eia.cz

josef@gresl-eia.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Ing. Josef Gresl
Podvesná XI č.p. 6470
760 01 Zlín 1

Soudní 1221  757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje / linka

ve Valašském Meziříčí

30.10.2018

sp. zn.: SŘ/108149/2018/Sk
č. j.: MeUVM 110909/2018

oprávněná úřední osoba
Bc. Jana Skýpalová / 571 674 305

6.11.2018

VYJÁDŘENÍ Z HLEDISKA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Záměr:

Žádost o vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru
"Rozšíření skladu na spalovně průmyslových odpadů DEZA, a.s."
Lešná, Mštěnovice

Pozemek parc. č.:

st. p. 250, parc. č. 108/129 v katastrálním území Mštěnovice

Žadatel:
Ing. Josef Gresl
Podvesná XI č.p. 6470
760 01 Zlín 1

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „úřad územního
plánování“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), poskytuje ve smyslu § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), toto vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace.
Záměrem společnosti DEZA, a.s. v provozovně Valašské Meziříčí je využití stávající zpevněné a
vodohospodářsky zabezpečené plochy objektu č. 114, která bude sloužit jako externí sklad pevného
odpadu kategorie O i kategorie N před jeho odstraněním ve spalovně průmyslových odpadů, která se
nachází v jeho blízkosti.
Z hlediska Územního plánu sídelního útvaru Lešná (k.ú. Lešná, Příluky, Mštěnovice, Perná, Vysoká,
Jasenice, Lhotka nad Bečvou) vydaného Obecně závaznou vyhláškou č. 03/96 dne 2.7.1996 usnesením
zastupitelstva obce č. 7/96 s nabytím účinnosti dne 20.7.1996 ve znění pozdějších změn jsou výše
uvedené pozemky vymezeny jako plochy výroby a služeb ve stávajícím areálu společnosti DEZA, a.s.

Telefon / ústředna: +420 571 674 111

E-mail: epodatelna@muvalmez.cz

Bankovní spojení: KB Valašské Meziříčí
č. účtu: 19-1229851/0100

Č.j. MeUVM 110909/2018

str. 2

Využití předmětných pozemků pro umístění výše uvedeného záměru dle předložené žádosti, lze
v souladu s regulativy rozvoje území zahrnout mezi využití hlavní, tedy v souladu s platnou územně
plánovací dokumentací obce.

Bc. Jana Skýpalová, v. r.
referentka odboru územního plánování a stavebního řádu

„otisk úředního razítka“

Odbor životního prostředí
a zemědělství
oddělení ochrany přírody a krajiny

Ing. Josef Gresl
Podvesná XI 6470,
760 01 ZLÍN

datum

oprávněná úřední osoba

číslo jednací

31.10.2018

Ing. Magdaléna Beníčková

KUZL 75874/2018

Stanovisko

orgánu

ochrany

přírody

k

možnosti

existence

významného

vlivu

koncepce

„Rozšíření skladu na spalovně průmyslových odpadů DEZA, a.s.“ na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody,
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (zákon), po posouzení koncepce, vydává v souladu s § 45i odst. 1
zákona toto
stanovisko:
uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 30.10.2018 od
pana Ing. Josefa Gresla, Podvesná XI 6470, 760 01 ZLÍN, žádost o stanovisko k záměru „Rozšíření
skladu na spalovně průmyslových odpadů DEZA, a.s.“ dle § 45i zákona, zda uvedený záměr může mít
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi a záměry významný vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Popis záměru
Záměrem společnosti DEZA, a.s. v provozovně ve Valašském Meziříčí je využití stávající zpevněné a
vodohospodářsky zabezpečené plochy objektu č. 114, která bude sloužit jako externí sklad pevného
odpadu kategorie O i kategorie N před jeho odstraněním ve spalovně průmyslových odpadů, která se
nachází v jeho blízkosti. Objekt je zbudován jako nezastřešený, s odtokem srážkovým vod do sběrné
jímky, svedené kanálkem. V rámci realizace záměru budou provedeny drobné stavební úpravy týkající
se opravy a hydroizolace soklu, úpravy a asfaltování spár, zřízení nového odvodňovacího žlabu pro
záchyt srážkových vod, lokálních oprav (oplechování, omítky), oprav sloupů.
Při proměnné výšce uskladněných odpadů od cca 1 do 3 m činí skladová kapacita cca 860 m3
pevného odpadu. Při uplatnění přepočtového faktoru 1,8 t/m3 dosahuje maximální uskladněné
množství odpadu až 1 550 tun.
Kapacita skladování odpadů v objektu č. 114 bude prioritně určena pro stavební odpady, produkované
při investičních akcích, generálních opravách a případně i mimořádných událostech ve výrobním
areálu DEZA, kdy stávající kapacita může být v případě kontaminovaných odpadů významně
omezena volnou kapacitou zemních jímek spalovny, případně dostupných kontejnerů.
Stávající skladovací kapacita spalovny v zemních jímkách, určených primárně pro pevné a pastovité
odpady činí 1 020 m3, ve skladech kapalných odpadů 120 m3. Rozšířením skladovacích zařízení o
objekt 114 vzroste skladovací kapacita o 75 %.

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 390
e-mail: magdalena.benickova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Projektovaná kapacita spalovny průmyslových odpadů 10 kt, zařízení k odstraňování odpadů, pro
které je vydáno integrované povolení, se realizací záměru nemění.
Stávající projektovaná kapacita
- Kapalné odpady 120 m3
- Pevné odpady 1 020 m3
- Celkem 1 140 m3
Kapacita záměru
- Pevné odpady 860 m3
Projektovaná kapacita po realizaci záměru
- Kapalné odpady (nemění se) 120 m3
- Pevné odpady 1 880 m3
- Celkem 2 000 m3
Lokalizace záměru: parc. č. st. 250, 108/129 v k. ú. Mštěnovice
Orgán ochrany přírody při vydávání stanoviska vycházel z předložených podkladů (Žádost o
stanovisko k danému záměru dle § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona). Do území dotčeného
záměrem nezasahuje žádná evropsky významná lokalita (EVL) ani ptačí oblast (PO) - území soustavy
Natura 2000. Nejbližším chráněným územím soustavy Natura 2000 je EVL Choryňský mokřad (cca
2,3 km severovýchodně), která je navržena pro ochranu lesních, lučních a mokřadních společenstev v
nivě Bečvy a významného druhu vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis.
Posouzením celkového rozsahu, charakteru a umístění záměru lze konstatovat, že záměr nemůže mít
významný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

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

Na vědomí:

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení hodnocení
ekologických rizik, tř. Tomáše Bati 21, 76190 ZLÍN
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