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9. ledna 2023 v Praze  
 
 
Věc: Vyjádření k oznámení záměru ZEVO Uherské Hradiště 

Dne 14. 12. 2022 bylo v informačním systému EIA zveřejněno oznámení záměru ZEVO 
Uherské Hradiště, které zpracoval Ing. Libor Obal v listopadu 2022. Hlukovou studii zpracoval 
Ing. Libor Obal ml. (listopad 2022). Rozptylovou studii zpracoval Ing. Milan Číhala (listopad 
2022). Vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví zpracovala v květnu 2022 a aktualizovala 
v listopadu 2022 Ing. Olga Krpatová. Následují naše připomínky k tomuto oznámení:  

1) Žádáme o zdůvodnění záměru ve smyslu souladu s hierarchií nakládání s odpady. Jaké 
kroky byly a jsou v čase na území svozové oblasti podniknuty, aby bylo pravdivé tvrzení, 
že stavba zařízení je v souladu s touto hierarchií? Konkrétně žádáme o doplnění toho, jak 
je ve svozové oblasti naplňována podpora předcházení vzniku odpadů, příprava 
k opětovnému využití a recyklace. 

2) Žádáme o doplnění vysvětlení toho, jak zařízení přispěje k plnění recyklačních cílů EU. 
3) Žádáme o doplnění informací o tom, jak provozovatel zařízení zajistí, že v něm bude 

končit skutečně pouze nerecyklovatelný a dále nevyužitelný odpad. Složení odpadu, 
který putuje do spaloven např. v Dánsku ukazuje, že jeho podstatná část (80 %) je 
tvořena recyklovatelnými materiály (Global Alliance for Incineration Alternatives, 
2012). 

4) Žádáme o doplnění studie VUT, která je v oznámení záměru mnohokrát zmiňována, 
mezi přílohy. 

5) Žádáme o doplnění bilance chlorovaných dioxinů – v odborné literatuře jsou k dispozici 
informace o koncentraci dioxinů v komunálním odpadu i v pevných reziduích (popílku i 
popelu) a rovněž o jejich emisích do ovzduší. 

6) Žádáme o zdůvodnění potřeby záměru ve smyslu potřeby kapacit pro energetické využití 
odpadů z hlediska aktuálního Plánu odpadového hospodářství ČR. Ve zdůvodnění je 
zapotřebí zahrnout jak stávající zařízení pro energetické využití odpadů, tak zařízení 
s uděleným souhlasným stanoviskem EIA a zařízení, které o souhlasné stanovisko EIA 
v současné chvíli žádají. Údaje o jejich kapacitách je zapotřebí porovnat s cíli POH ČR a 
zařadit tyto informace mezi zdůvodnění záměru. 

7) Žádáme o doplnění bilance vzniku a aktuálního nakládání s odpady ve svozové oblasti, 
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a to i výhledově po dobu životnosti zařízení. 
8) Bod 4.3.3.D na str. 6 oznámení záměru se týká biologicky rozložitelných odpadů, 

přičemž bioodpad nesmí být od začátku roku 2024 součástí směsného komunálního 
odpadu. Žádáme o vyřazení tohoto bodu z oznámení. 

9) Žádáme o vyřazení všech druhů odpadů, které netvoří směsný komunální odpad. Není 
zdůvodněno, proč by ZEVO v Uherském Hradišti mělo tyto odpady zpracovávat, není 
pro ně provedena ani bilance ve svozové oblasti a výše uvedené by žádným způsobem 
nepřispívalo k plnění cílů odpadového hospodářství ČR ani EU. 

10) Tvrzení v oznámení na str. 8, že se „nahradí zdroje na fosilní paliva a sníží se tak 
environmentální dopad produkce tepla a energie“ je zavádějící. Přibližně polovina uhlíku, 
která se nachází v odpadu, je rovněž fosilního původu; na jednotku vyrobené energie 
vzniká spalováním odpadu více emisí CO2, než spalováním uhlí. Ve větší míře dochází i ke 
znečišťování ovzduší a celkově životního prostředí, protože činností ZEVO vznikne ročně 
1 500 tun nehomogenního popela a cca 300 tun popílku, který je kontaminovaný POPs, 
zejména dioxiny. V popelu se pak vedle chlorovaných dioxinů nacházejí i bromované 
dioxiny, poly- a per-fluorované látky a mikroplasty, které dále kontaminují životní 
prostředí, a to zejména v případě, jsou-li tyto materiály dále využity. V případě ZEVO 
Uherské Hradiště postrádáme informaci o tom, co se bude s pevnými rezidui po 
spalování dít, informaci o předání oprávněné osobě nepovažujeme z hlediska vlivu na 
životní prostředí za dostatečnou. Žádáme o její doplnění. Žádáme rovněž o doplnění 
klimatické studie a porovnání emisí CO2 s recyklací uvedených materiálů, nikoli se 
skládkováním. Žádáme o rozebrání a popis vlivu uvedených kontaminantů na životní 
prostředí a lidské zdraví. Žádáme o zařazení monitoringu PBDD/F a PFAS v pevných 
zbytcích (popelu a popílku) alespoň jednou ročně. 

11) Žádáme o zařazení semikontinuálního monitoringu PCDD/F v emisích systémem 
AMESA (‘Amesa-D, continuous dioxin, furan & PCB monitoring | Emission’, 2022). 

12) Žádáme o vysvětlení toho, proč považovat spalování odpadu a následnou výrobu tepla, 
které bude v případě, že nebude odběr (polovina roku?) mařeno, za snížení 
environmentálního dopadu jeho produkce? 

13) Motivace pro stavbu ZEVO, která je popsána jako „stabilizace cen a poplatků“, by 
zavázalo místní obyvatele produkovat po dobu životnosti zařízení dostatečné množství 
odpadu a znemožnilo na několik desetiletí obcím investovat do způsobů nakládání 
s odpady, které jsou v odpadové hierarchii výše, což může vést k neplnění cílů zákona 
541/2020 Sb. o odpadech. Žádáme o doplnění informace o tom, jak stavba a provoz 
záměru k plnění cílů v uvedeném zákoně povede. 

14) Žádáme o doplnění kumulace vlivů záměru s plánovanou a odsouhlasenou spalovnou 
NO v Uherském Hradišti. 

15) Na str. 12 v oznámení se hovoří o potřebě snížení prašnosti, žádáme tedy o porovnání 
stávajícího stavu a plánovaného ZEVO jako ročních hmotnostních toků a porovnání 
hmotnosti tuhých znečišťujících látek na vyrobenou jednotku energie. 

16) Žádáme o vysvětlení toho, jak bude zpracovávána vzdušina v případě, že bude 
odstaven kotel. 

17) Protože se místo plánovaného záměru nachází v záplavové oblasti (Q500), žádáme o 
doplnění toho, jakým způsobem bude v souladu se zákonem 254/2001 Sb. o vodách, 
zejména s paragrafem 67. Podle něj se totiž v těchto oblastech nesmějí umisťovat 
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stavby s výjimkou vodních děl ani skladovat odplavitelný materiál. 
18) Žádáme o doplnění porovnání ročních hmotnostních toků rtuti oproti stávajícímu stavu 

a v přepočtu na jednotku vyrobené energie. 
19) Žádáme o doplnění informace o tom, za jakých okolností budou nebo nebudou 

monitorovány emise TZL na výstupu ze zařízení, zejména v případech najíždění nebo 
vypínání kotle, a zda se s těmito emisemi rovněž uvažuje v rozptylové studii. 

20) Žádáme o vysvětlení a případné doplnění specifických výpočtových bodů do rozptylové 
a hlukové studie – ani jedna z nich nepracuje s obytnými domy, které jsou v západním 
sousedství prostoru, na kterém se aktuálně skladuje uhlí (souřadnice 49.0721492N, 
17.4750503E a 49.0723697N, 17.4750236E) a který je relevantně blízko umístění 
plánovaného záměru. Rozptylová studie nezohledňuje školu v ulici Studentské náměstí. 

21) V hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví je sice okomentován denní příjem dioxinů 
v potravě (resp. hladina pro jeho příjem a potraviny), nezohledňuje ale průnik POPs, 
které ve spalovně vznikají a koncentrují se v pevných zbytcích po spalování odpadu, do 
potravního řetězce. Žádáme o kvalitativní odhad míry expozice touto cestou a expozice 
z dalšího využití nebo likvidace odpadů ze spaloven, jak je uvedeno i v příslušné 
metodice jako příklad. Zároveň žádáme o doplnění epidemiologických studií z okolí 
spaloven do hodnocení vlivů na veřejné zdraví. 

22) Oznámení záměru ani rozptylová studie neřeší vznikající fugitivní emise. Žádáme o 
doplnění toho, kde a v jakém množství a pro jaké látky mohou v záměru vznikat. 

23) Oznámení záměru neřeší nepřímé vlivy, žádáme o jejich doplnění. 
24) Oznámení záměru neuvádí, jaké množství zemního plynu zařízení ročně spotřebuje. 

Žádáme o doplnění. 
25) Žádáme o praktické vysvětlení toho, jakým způsobem bude v případě požáru část 

odpadu “přemístěna mimo bunkr, kde bude možné požár uhasit“ a doplnění odhadu 
emisí, které při tomto procesu mohou vzniknout.  

26) Jaká je odvodňovací infrastruktura bunkru na odpad a haly s kotlem? 
27) Žádáme o doplnění množství odpadů, které budou v zařízení vznikat, v jejich seznamu 

podle katalogu odpadů. 
28) Žádáme o doplnění informací o tom, jak bude nakládáno s odpadem ze zařízení 

v souladu se Stockholmskou úmluvou. 
29) Žádáme o doplnění charakteristiky paliva  - odpadu  - který bude do spalovny vstupovat. 

Zároveň žádáme o jeho doplnění i do rozptylové studie. 
30) Ve vlivech na veřejné zdraví je uvedeno, že „Mezinárodní agentura pro výzkum 

rakoviny (IARC) klasifikovala venkovní znečištěné ovzduší v roce 2013 jako karcinogenní 
pro člověka do skupiny 1. Suspendované částice, které tvoří hlavní část znečištěného 
venkovního prostředí, IARC také zařadila do skupiny 1. Tento závěr vyšel z hodnocení, 
které ukázalo rostoucí riziko rakoviny plic se zvyšující se úrovní expozice 
suspendovanými částicemi a znečištěným venkovním ovzduším.“ A že „WHO v roce 
2021 [13] aktualizovalo doporučené koncentrace pro roční průměrné koncentrace 

PM10 na úroveň 15 g/m3 (z 20 g/m3) a pro roční průměrné koncentrace PM2,5 na 

úroveň 5 g/m3(z 10 g/m3).“ S průměrným imisním pozadím 18,7 g/m3 tedy 
důrazně doporučujeme přehodnotit vlivy na ovzduší a vlivy na veřejné zdraví na str. 
108. 
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31)  Dále žádáme o přehodnocení vlivů na estetické kvality území a rekreační využití území 
z důvodu skladování a možného, respektive velice pravděpodobného zápachu odpadů. 

 

Závěr 

Jak lze pozorovat z našich připomínek, v oznámení záměru, ale i v rozptylové studii nebo 
vlivech záměru na veřejné zdraví se vyskytuje velké množství nejasností a chybí zde celá řada 
klíčových informací. Stavba zařízení není dostatečně zdůvodněna, má se nacházet v záplavové 
oblasti a bude znečišťovat ovzduší více než dosavadní spalování uhlí, a to při menším množství 
vyrobené energie, z níž bude v létě část tak nadbytečná, že bude „mařena“. Oznámení se 
vyhýbá tématu POPs a nekomentuje, jakým způsobem bude v souladu se Stockholmskou 
úmluvou, ve výsledku nehodnotí vlivy objektivně. Se záměrem nesouhlasíme a navrhujeme 
vrátit dokumentaci k přepracování, respektive udělit záměru nesouhlasné závazné stanovisko. 

S pozdravem za Arniku – program Toxické látky a odpady 
 

                                                                                                          
 
 

 
 
RNDr. Jindřich Petrlík, programový vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika 
Ing. Nikola Jelínek, odbornice na toxické látky a odpady 
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