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Ostrava dne 4. října 2019
Č. j.: MZP/2019/580/1268
Sp. zn.: ZN/MZP/2018/580/149
Vyřizuje: Ing. Marta Lapčíková, Ph.D.

Ing. Rostislav Řeha
zmocněnec petičního výboru
P. Křičky 8 
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Tel.: 267 123 906
E-mail: marta.lapcikova@mzp.cz

Sdělení k obdržené petici

Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“) byla 
dne 10. 9. 2019 k přímému vyřízení přidělena petice nazvaná „Stop spalovně nebezpečných 
odpadů v Ostravě“ s podpisovými archy obsahujícími podpisy 1267 občanů. V petici podané dle 
§ 1 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, občané požadují zastavení realizace záměru 
společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s., tj. výstavby zařízení pro termickou likvidaci nebezpečných 
odpadů (spalovny nebezpečných odpadů), „jakožto dalšího významného zdroje znečistění“ 
v lokalitě ul. Slovenská v Ostravě. Jako důvody nesouhlasu se záměrem jsou uvedena čtyři 
tvrzení: „1. Zmiňovaná lokalita je lokalitou s trvale zhoršenou kvalitou ovzduší. 2. Potřeba nové 
kapacity pro spalování nebezpečných odpadů v Moravskoslezském kraji není dostatečně 
odůvodněna. 3. Pro naplnění kapacity nové spalovny bude potřeba svážet nebezpečný odpad 
z jiných krajů. 4. Podle údajů dostupných na internetových stránkách ČHMÚ byla kapacita 25 tisíc 
tun odpadu stávající spalovny za rok téměř plně využita až v roce 2017, v roce 2016 to bylo 
necelých 10 tisíc tun a v roce 2015 necelých 20,5 tisíce tun spálených odpadů“. 

Ministerstvo v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, petici přijalo 
a po posouzení jejího obsahu podle § 5 odst. 3 tohoto zákona sděluje následující:

Petice směřuje proti realizaci záměru „CENNZO Ostrava“ (dále též „záměr“), jehož proces 
posuzování vlivů na životní prostředí (dále též „proces EIA“) dle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 100/2001 Sb.“), v současné době není ukončen a je ve fázi zpracování posudku ve smyslu § 9 
zákona č. 100/2001 Sb. 

Oponentní posudek záměru zpracovává nezávislá autorizovaná osoba. Vzhledem k tomu, že 
důvody uvedené v petici byly v různých podobách vzneseny také na veřejném projednání, lze 
předpokládat jejich vypořádání v posudku, který bude zveřejněn současně se závazným 
stanoviskem podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. (dále jen „závazné stanovisko“) 
v Informačním systému EIA na webových stránkách CENIA – https://portal.cenia.cz/ 
eiasea/view/eia100_cr pod kódem záměru OV9201. Ministerstvo po obdržení posudku vydá 
na základě dokumentace (v daném případě doplněné dokumentace z června 2019), vyjádření k ní 
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podaných, veřejného projednání a posudku závazné stanovisko. Znění závazného stanoviska 
nelze z výše uvedených důvodů předjímat a ministerstvo se proto vyjadřuje pouze v obecné 
rovině. 

Závazné stanovisko je pouze jedním z nezbytných podkladů pro správní orgány, v jejichž 
pravomoci je vydat následná rozhodnutí, která mohou realizaci (výstavbu) záměru povolit. Dle 
§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), závazné stanovisko není rozhodnutím ve správním řízení, jedná se o úkon podle 
části IV správního řádu, který nemá účinky nabytí práv k realizaci. Takovéto účinky může mít až 
rozhodnutí vydané v navazujícím řízení. Může se jednat např. o rozhodnutí v rámci řízení 
o umístění stavby nebo o rozhodnutí v rámci řízení o vydání stavebního povolení. Podle § 9c 
odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. může veřejnost v navazujícím řízení uplatňovat připomínky 
k záměru. 

Ministerstvo jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb. je povinno, 
na základě oznámení oznamovatele (v daném případě společnost SUEZ Využití zdrojů a.s.), který 
předloží oznámení, popřípadě dokumentaci záměru, pokud oznámení nebo dokumentace splňuje 
náležitosti uvedené v příloze č. 3 nebo č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., vést proces EIA.

Ministerstvo si je od počátku celého procesu EIA velmi dobře vědomo, že záměr má být realizován 
v lokalitě s trvale zhoršenou kvalitou ovzduší a jeho případnou realizací se současná imisní situace 
nesmí zhoršit. Tato zásadní skutečnost musí být zohledněna i při vydání závazného stanoviska. 
Zájem ministerstva je zde shodný se zájmy petentů. Pokud z procesu EIA vyplyne, že záměr by 
měl mít významné negativní vlivy na životní prostředí, které by byly v rozporu s platnými právními 
předpisy, vydá ministerstvo nesouhlasné závazné stanovisko.

Je ovšem třeba uvědomit si, že v souladu s § 1 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. je účelem 
posuzování vlivů na životní prostředí získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, 
popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů. Proces EIA není primárně nástrojem 
regulace a koordinace využití území. Naopak podle § 18 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, orgány územního 
plánování koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území a výstavbu. Územní plánování 
zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných 
a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál 
rozvoje. V procesu EIA je již pro zjišťovací řízení důležitým kritériem stávající a schválené 
využívání území. Povinnými přílohami oznámení i dokumentace jsou vyjádření příslušného úřadu 
územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.

V případě záměru „CENNZO Ostrava“ ministerstvo konstatuje, že dle vyjádření Magistrátu 
města Ostravy, útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, vydaného dne 4. 4. 2018 pod 
č. j. SMO/117644/18/ÚHAaS/Ada, je záměr umístěn v souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací (Územní plán Ostravy, vydaný dne 21. 5. 2014 usnesením Zastupitelstva města 
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Ostravy č. 2462/ZM1014/32, ve znění Změny č. 1, vydané dne 20. 9. 2017 usnesením 
Zastupitelstva města Ostravy č. 1868/ZM1418/28).

Ing. Tomislav Střelec, CSc.
ředitel odboru výkonu státní správy IX

podepsáno elektronicky

Na vědomí: Ministerstvo životního prostředí, odbor interního auditu a finanční kontroly
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