
Věc: Vyjádření zastupitelstva města Vsetína k záměru “Zařízení pro 
energetické využívání odpadu - ZEVO Vsetín” 
!
Návrh usnesení: !
I. Zastupitelstvo města Vsetín !

schvaluje !
vyjádření města Vsetín jako samosprávného celku ve smyslu ust. § 6 odst. 8 zákona 100/2001 
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ke zjišťovacímu řízení vlivů záměru „ZLK 879 - 
Zařízení pro energetické využívání odpadu - ZEVO Vsetín” na životní prostředí (dále jen EIA): !
"Město Vsetín požaduje posuzování záměru v úplném a plnohodnotném procesu EIA. Záměr 
bude mít podle nás významný vliv na životní prostředí a obyvatele. Kompletní proces 
posuzování EIA podle nás může zajistit adekvátní prostor pro účast veřejnosti v rozhodování, 
zpracování dokumentace EIA a jejího posudku může také zajistit lepší a přesnější definování 
záměru a následně lepší kontrolu nad plněním obsahu záměru. !
Zastupitelstvo města Vsetína požaduje: !
a) jasné záruky, že plánovaná technologie dodrží emisní limity platné pro spalování odpadů 
a současně dodržení hygienických hlukových a imisních limitů v zastavěném území; !
b) aby dokumentace EIA obsahovala charakteristiku všech opatření k prevenci, vyloučení 
a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací; !
c) aby dokumentace obsahovala charakteristiku všech obtíží (technických nedostatků nebo 
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z nich 
plynoucích. Specifikaci použité technologie považuje vzhledem k závažnosti záměru za 
nedostatečnou a příliš obecnou; !
d) doplnění referencí o použití konkrétní technologie uvažované pro záměr ve Vsetíně; !
e) dopracovat dokumentaci EIA o chybějící hodnocení vlivu záměru na cenu nemovitostí; !
f) doplnit řádné zdůvodnění potřeby ZEVO pro nakládání s odpady v ORP Vsetín opřené 
o rozbor složení odpadů a zdůvodnění, proč nelze uvažovat zvýšení kapacit pro materiálovou 
recyklaci; !
g) jasnou záruku, že se kapacita ZEVO nebude doplňovat odpady sváženými z celého kraje, 
případně ze zahraničí; !
h) dopracovat dokumentaci EIA o chybějící hodnocení vlivu havárií na zdraví obyvatel a životní 
prostředí; 



!
i) požaduje dopracovat dokumentaci EIA tak, aby při vyhodnocování množství odpadů 
produkovaných v ORP Vsetín a městě Vsetín brala do úvahy již dostupné statistiky za rok 
2017." !
II. Zastupitelstvo města Vsetín !

ukládá !
starostovi města zaslat vyjádření zastupitelstva města k záměru v termínu do 8. listopadu 2018 
Krajskému úřadu Zlínského kraje.  !!
Důvodová zpráva: !
Společnost Zásobování teplem Vsetín, a.s. uveřejnila na úřední desce krajského úřadu záměr 
vybudovat v areálu kotelny v Luhu I u sběrného dvoru u Kauflandu (nazývané také Výtopna 
Ohrada) tzv. zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), což je zařízení někdy také 
nazývané spalovna. !
Do 8. listopadu mají možnost občané, dotčené obce a správní úřady zaslat k předložené 
dokumentaci, která má přes 130 stran, připomínky. Na jejich základě krajský úřad v tzv. 
zjišťovacím řízení rozhodne, zda předložená dokumentace dostatečně řeší všechny otázky vlivu 
na životní prostředí, nebo není dostačující.  !
V zájmu všech občanů města by mělo být, aby se takto závažný projekt v obydleném území 
města Vsetína projednával v rámci plného procesu hodnocení vlivů na životní prostředí, tzv. 
EIA, a nikoli jen ve zkráceném zjišťovacím řízení.  !
Pouze plnohodnotný proces EIA zajišťuje, že všechny otázky, obavy a nejasnosti, týkající se 
zvažovaného záměru, budou dostatečně projednány a vypořádány. Zákon 100/2001 Sb. 
o posuzování vlivu na životní prostředí, podle kterého se v procesu EIA postupuje, určuje 
zejména tři prvky, které musí každý záměr splnit:  !

- Musí být vypořádány připomínky a námitky občanů a dotčených orgánů 
- Musí být zpracován nezávislý posudek záměru 
- A pokud existuje nejméně jedna nesouhlasná připomínka, musí být uspořádáno veřejné 

projednání záměru. !
Vzhledem k tomu, že zmíněný záměr nebyl doposud nijak projednáván v zastupitelstvu města 
Vsetína ani s veřejností, mělo by být zájmem členů a členek zastupitelstva, aby svým 
usnesením vyjádřili jasný požadavek, aby zmíněný záměr byl hodnocen v rámci kompletního 
procesu EIA.  !
Je možné, že v konečném důsledku budou všechny obavy a problematická místa projektu 
vyřešena a spalování odpadu pro výrobu tepla se ukáže jako nejvhodnější způsob likvidace 
odpadu pro občany města. Bez kompletního zhodnocení všech pro a proti k objektivnímu 



výsledku ale nedojdeme. Pokud se záměr nebude procesem EIA vyhodnocovat, jakékoli 
zapojení občanů v budoucnosti je již jen teoretické a neexistuje povinnost všechny připomínky 
vypořádat.  !
Nejpozdější termín pro podání vyjádření je čtvrtek 8. listopadu 2018. Z toho důvodu 
navrhujeme, aby se zastupitelstvo města Vsetína věnovalo problematice již na tomto 
ustavujícím zasedání a vyjádřilo svou vůli, aby se záměr projednával v plnohodnotném procesu 
EIA. !
Samotné usnesení pak ve smyslu výzvy oznámení krajského úřadu konkretizuje požadavky, 
které zastupitelstvo města Vsetína vyjadřuje pro další postup, tedy jakým oblastem by se mělo 
hodnocení vlivu na životní prostředí primárně věnovat: !

- Dodržování imisních a hlukových limitů 
- Charakterizaci preventivních a kompenzačních opatření 
- Konkretizaci obtíží a nejistot spojených se záměrem a použitou technologií 
- Doplnění referencí uvažované technologie - kde již je v provozu? 
- Zajistit hodnocení vlivu na ceny nemovitostí v lokalitě 
- Doplnit potřebnost daného zařízení ve vztahu k likvidaci odpadu 
- Záruku, že do zařízení nebude svážen odpad z celého kraje nebo ze zahraniční  
- Aktualizovat hodnocení o případný vliv havárií a nehod 
- A aktualizovat dokumentaci o statistiky produkovaného odpadu i za rok 2017 

(dokumentace počítá pouze data do roku 2016) !!
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