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V Praze, 4. května 2021 
 
Věc: Vyjádření k oznámení podle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí v platném znění - záměr ZEVO Vráto České Budějovice  

 
K oznámení o záměru výstavby „ZEVO Vráto České Budějovice“ (dále jen „Oznámení“) 
zpracovanému K. Vurmem a kol. (Vurm, Pilařová et al. 2021) máme připomínky a požadavky na 
doplnění shrnuté v následujícím vyjádření.  Pro ZEVO budeme nadále často používat termín 
„spalovna odpadů“, zkráceně „spalovna“, který daleko lépe vystihuje proces a jeho potenciální 
vliv na životní prostředí. 
Za nejpodstatnější nedostatky záměru či zpracovaného Oznámení (Vurm, Pilařová et al. 2021), 
považujeme následující: 
- kapacita spalovny je předimenzovaná; 

- není jasné, zda kapacita pro energetické využití odpadů není už v České republice 
naplněna dosud postavenými anebo povolenými zařízeními pro tento účel; 

- nedostatečné informace o referenčních zařízeních a uvedení referenčních zařízení, jež 
vůbec nejsou v provozu; 

- chybějící hodnocení záměru z hlediska dodržování Stockholmské úmluvy o perzistentních 
organických látkách (POPs) včetně celkové bilance těchto látek pro plánovanou spalovnu; 

- nedostatky v hodnocení zdravotních dopadů zařízení; 

- chybí jednoznačné vysvětlení, jak je to se spalováním infekčních odpadů; 

- není navržen monitoring okolí spalovny na přítomnost toxických látek; 

- bilance skleníkových plynů produkovaných spalovnou je neúplná; 

- chybí informace o složení odpadů produkovaných samotnou spalovnou a rovněž 
reference o zkušenostech s navrženým nakládáním s těmito odpady a 

- chybí objektivní zhodnocení nedostatků ve znalostech o navrženém zařízení, potřebných 
pro úplné zhodnocení jeho dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel. 
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Tyto výhrady jsou upřesněné v následujícím textu a přiblížení některých aspektů hodnocení ZEVO 
Vráto. Jsou v něm rovněž požadavky na doplnění v plné dokumentaci EIA. 

Roční kapacita zařízení 

Navržená kapacita ZEVO Vráto je podle Teplárny České Budějovice,  a.s. ideální pro 160 tisíc tun 
odpadů ročně. Podle informací na str. 19 Oznámení „Společnost AF-Consult Czech Republic s.r.o. v 
roce 2019 zpracovala pro objednatele „Jihočeský kraj“ a v lednu 2020 vydala materiál „Studie 
Proveditelnosti na možnosti energetického využívání komunálních odpadů v Jihočeském kraji po 
ukončení skládkování neupravených komunálních odpadů včetně stanovení potřebného počtu 
překladišť“. Studie má Analytickou část a Návrhovou část. 
V návrhové části studie v kapitole 3.3.1. Predikce vývoje komunálních odpadů je na základě grafu 
prognózováno, že při použití lineární extrapolace za posledních 5 let se množství komunálních 
odpadů v Jihočeském kraji v roce 2030 může pohybovat až na úrovni 500 tisíc tun/rok. Ze studie – z 
kapitoly 3.4.6 Kapacita ZEVO vyplývá potřeba energeticky využít konzervativní odhad kapacity, 160 
kt/rok. Uvedené je ve shodě s navrhovanou kapacitou záměru „ZEVO Vráto“ s kapacitou 160 kt/rok.“ 
(Vurm, Pilařová et al. 2021). Ve stejné části textu Oznámení ještě najdeme informaci: „Připouští se 
možnost výstavby dvou ZEVO v kraji, a to České Budějovice a Planá nad Lužnicí.“   
Dvacet pět procent z 500 tisíc tun/rok je 125 tisíc tun odpadů/rok a, i když připustíme spalování 
35% odpadů z Jihočeského kraje, je to maximálně 175 tisíc tun odpadů za rok. Součet kapacit 
ZEVO Vráto a uvažovaného ZEVO v Plané nad Lužnicí je však 210 tisíc tun odpadů za rok. Žádáme 
lepší vysvětlení propočtů, ale hlavně rozbor skladby odpadů ve směsném komunálním odpadu 
v Jihočeském kraji, který v Oznámení chybí. Jen z něj bude patrné, jaké další nevytříděné složky 
v takovém odpadu v Jihočeském kraji končí. Bez takového rozboru je jinak těžké posoudit 
odůvodněnost navrhovaného záměru.  
Charakter těchto odpadů může do značné míry ovlivnit jeho spalitelnost, ale také výstupy 
z plánované spalovny a hlavně predikci o těchto odpadech do budoucna. Navržená kapacita je 
možná optimální z hlediska fungování technologie spalovny a z hlediska jejího financování, ale 
rozhodně se nezdá být ideální, máme-li směřovat ke snižování množství směsných komunálních 
odpadů. 
V souvislosti s velikostí plánované spalovny ve Vrátě také žádáme, aby úplná dokumentace EIA 
obsahovala informace o kapacitách pro energetické využití komunálních odpadů v celé ČR. Tuto 
informaci žádáme doplnit, aby bylo zřejmé, zda při využití této kapacity již nedojde k překročení 
oněch 25% anebo maximálních 35% ročního objemu odpadů, které nebudou muset být v roce 
2035 recyklovány. 
Rovněž žádáme jasné vyjádření, co udělá Teplárna České Budějovice, a.s., když nebude mít 
dostatek odpadu ke spálení z území Jihočeského kraje anebo sousedních krajů ČR? Odpověď, že 
k takové situaci nemůže dojít, nelze podle nás považovat za uspokojivou. Myslíme si, že jde o 
poměrně reálný scénář. 
Referenční zařízení a chybějící informace z nich 

V Oznámení jsou na str. 23 - 24 uváděna jako referenční zařízení na energetické využití odpadů 
(ZEVO) v České republice. Z nich jsou v provozu spalovny komunálních odpadů v Praze – 
Malešicích, SAKO Brno, Termizo Liberec a zařízení v Chotíkově u Plzně (Vurm, Pilařová et al. 
2021). Mají-li sloužit jako referenční i v dokumentaci EIA, měli by autoři doplnit podrobnější popis 
technologií a v čem je bude možné chápat jako referenční pro ZEVO Vráto přesně. Pokud jsou 
z těchto referenčních zařízení známé informace o konkrétních emisích škodlivin do ovzduší, pak 
by měly figurovat konkrétní data v úplné dokumentaci EIA, ideálně za několik let zpětně. Aby byly 
tyto informace věrohodné, žádáme v přílohách doložit kopie protokolů, anebo alespoň výpisy 
z nich, z měření škodlivin v emisích do ovzduší, a to především pro perzistentní organické látky 
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(PCDD/F, PCB, hexachlorbenzen a pentachlorbenzen), těžké kovy, HCl, HF, případně další.  
V Oznámení chybí základní informace o složení odpadů produkovaných spalovnou. I ty určitě měří 
v uvedených referenčních zařízeních. Žádáme tedy doložení výsledků měření za poslední čtyři 
roky, jak v odpadech z čištění spalin, tak z čištění kotle i v popelu a strusce. Ideální bude opět, když 
budou tato data doložena kopiemi protokolů z chemických analýz a dokumentací o odběrech 
vzorků, aby bylo možné posoudit reprezentativnost těchto měření. 
V Oznámení jsou jako referenční uvedena i zařízení, která zatím nestojí. Nelze je tedy uvádět jako 
referenční. Navíc u nich chybí úplnější informace o současném stavu. Pokud by měla být i nadále 
uváděna, měli by autoři v případě ZEVO Mělník doplnit, že se obyvatelé obce Horní Počáply 
v místním referendu vyjádřili proti jeho výstavbě. Výsledky referenda jsou závazné, a tak vedení 
obce musí v následných řízeních vystupovat proti uvedení tohoto projektu do provozu či vůbec 
schválení jeho výstavby. V případě chebské spalovny by mělo být uvedeno, že zastupitelstvo města 
vyjádřilo nesouhlas s pokračováním projektu (EY 2020). U ZEVO Komořany by pak mělo být 
uvedeno, že projekt vázne od roku 2012 z ekonomických důvodů. 
Stockholmská úmluva 

Spalování odpadů vede ke vzniku dioxinů a dalších perzistentních organických látek zařazených 
na seznam Stockholmské úmluvy, a proto bylo zařazeno jako jejich významný zdroj v části 
II, přílohy C této úmluvy (MZV 2006). Česká republika Stockholmskou úmluvu ratifikovala, a proto 
by každý nový zdroj těchto látek měl být posouzen i z pohledu nejlepších dostupných technik a 
nejlepší praxe, a to nejen z hlediska jejich technologie, ale i postupu schvalování (Stockholm 
Convention on POPs 2008). Žádáme, aby takové vyhodnocení obsahovala i dokumentace EIA, 
v Oznámení jsme jej nenašli. Vyhodnocení by mělo zmapovat i snahu o minimalizaci vzniku 
odpadů v rámci svozové oblasti spalovny a pokus o dosažení co nejvyšší účinnosti třídění a 
recyklace odpadů. Žádáme proto o zahrnutí podrobného a reprezentativního rozboru SKO 
z budoucí svozové oblasti. 
Monitoring v okolí ZEVO Vráto 

Přestože plánovaná spalovna komunálních odpadů bude zdrojem celé škály toxických látek, a to 
nejen v emisích z bodového zdroje, ale také v možných prašných emisích při přepravě odpadů do 
spalovny i ze spalovny, nenavrhuje Oznámení žádný monitoring škodlivin v jejím okolí. Žádáme 
zařazení monitoringu životního prostředí v okolí zařízení formou pasivního vzorkování ovduší a 
analýz na těžké kovy a POPs, především pak rtuť, olovo, kadmium, arsen, chlorované a bromované 
dioxiny, PCB, hexachlorbenzen a pentachlorbenzen. Pasivní vzorkovače ovzduší se již osvědčily 
mimo jiné při sledování účinnosti Stockholmské úmluvy (Pozo, Harner et al. 2004, Wania and 
Shunthirasingham 2020, White, Kalina et al. 2020). Dlouhodobý monitoring by měl být součástí 
podmínek provozu plánovaného zařízení a měl by být provozovaný nezávisle na provozovateli, 
který by však hradil náklady na jeho provoz. 
Architektonické řešení a posouzení zdravotních vlivů 

Popis a vyobrazení architektonického řešení stavby samotné spalovny připomíná moderní 
spalovnu komunálních odpadů Likeng v Číně (viz foto na obr. 1).  
Žádáme v dokumentaci o vyjádření, co udělá provozovatel pro to, aby nedocházelo k havarijním 
únikům škodlivin a prachu jako je tomu v Likengu (viz foto na obr. 2). Líbivá architektura možná 
vzbuzuje dojem, že jde o moderní zařízení, ale stejně jako v Likengu i ZEVO Vráto má stát několik 
set metrů od nejbližší obytné zástavby. Kvůli místní spalovně se obec Yongxing u spalovny 
Likeng v Číně dostala na seznam tzv. „cancer village“ (viz obr. 3).  
Proto považujeme za důležité, aby posouzení zdravotních dopadů bralo v potaz nejen imisní 
zátěž, ale také cestu prostřednictvím lokálních potravních řetězců, což je zatím rozebráno 
v hodnocení zdravotních dopadů (Havel 2021) jen v teoretické rovině, ale nikoliv pro konkrétní 
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záměr. Má-li být zhodnocen dopad plánovaného záměru na životní prostředí v plné šíři, mělo by 
toto hodnocení zahrnout i místa ukládání odpadů ze spalovny, tedy popele, strusky a popílku. 
Vzhledem k lokalitě by měl být posouzen i příspěvek ke kontaminaci rybích populací v okolních 
rybnících. 
Žádáme, aby byla zcela konkrétně vyhodnocena expoziční cesta potravou místního původu, 
včetně produktů od doma a místně chovaných zvířat anebo konzumace ryb sportovními rybáři a 
jejich rodinami. 

 
Obr. 1: Spalovna komunálních odpadů Likeng. 

 Obr. 2: Stěr usazeného prachu v okolí spalovny Likeng; obr. 3: Paní Chen žijící v obci Yongxing, 
v blízkém sousedství spalovny (na obzoru) má vážné zdravotní problémy a není sama. 
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Infekční odpad 

V souvislosti se ZEVO Vráto jsme zaznamenali vyjádření od vedení Teplárny České Budějovice ve 
smyslu, že „ZEVO může být řešením pro potenciálně infikované odpady, třeba i v souvislosti se 
zvýšením jejich množství v důsledku pandemie nemoci covid-19.“ Žádáme proto o jasné vyjádření, 
zda se v nové spalovně ve Vrátě počítá i se spalováním infekčních odpadů? V takovém případě by 
měla být technologie doplněna o zabezpečený sklad zdravotnických odpadů a její spalování 
upraveno na režim spalování nebezpečných odpadů. Žádáme také uvést referenční zařízení, ve 
kterém dochází k současnému spalování více jak sta tisíc tun komunálních odpadů společně se 
zdravotnickým odpadem. 
Pokud se o spalování infekčních odpadů uvažuje, žádáme, aby bylo do úplné dokumentace EIA 
zařazeno srovnání dopadů takového postupu s dalšími technologiemi doporučenými Světovou 
zdravotnickou organizací pro likvidaci infekčních odpadů, mimo jiné v Africe (Stringer, Kiama et 
al. 2010, Emmanuel 2012). 
Bromované látky 

Bromované zpomalovače hoření se přidávaly a přidávají do různých předmětů, jež se posléze 
dostávají do odpadů. V irském odpadu se předpokládá, že se ročně najde až 32 tun 
polybromovaných difenyléterů (PBDE) a 17 tun hexabromcyklododekanu (HBCD) (Drage, Sharkey 
et al. 2018). To nepočítáme nové bromované zpomalovače hoření (nBFRs) a další bromované 
sloučeniny v odpadech. Koncentrace v jednotlivých konkrétních předmětech měřených v Irsku 
sumarizuje tabulka 2 převzatá ze studie z roku 2018 (Drage, Sharkey et al. 2018) – níže v textu. 
Nejvíce toxické bromované difenylétery byly například zjištěné v matracích do dětských postýlek 
zkoumaných ve studii z roku 2015 v koncentracích 2,2 – 14,7 mg/g (Boor, Liang et al. 2015). PBDE 
byly také zjištěné v recyklovaných podložkách pod koberec v koncentracích mezi 1 až 1130 mg/g 
(DiGangi, Strakova et al. 2011). 
V rozsáhlé studii z roku 2018, provedené na 430 vzorcích hraček a dalšího spotřebního zboží 
z černého plastu z 19 evropských zemí, se bromované zpomalovače hoření našly ve 109, tedy 
v celé čtvrtině vzorků, a to v koncentracích dosahujících až 3310 mg/g pro PBDE, až 207 mg/g pro 
HBCD a až 1211 mg/g pro nBFRs (Straková, DiGangi et al. 2018). Bromované zpomalovače hoření 
se našly i v kuchyňském načiní a nádobí v koncentracích mezi <0,01 až 1400 mg/g (Kuang, 
Abdallah et al. 2018). Velice vysoké koncentrace mohou být v plastových dílech z elektroniky, které 
by se sice normálně do odpadů dostat neměly, ale kdo z nás ještě neviděl například plastovou část 
z televize či počítače vyhozenou v přistaveném kontejneru na objemný odpad? Ve studii 
prováděné na odpadu dovezeném do Nigérie, se v plastech z televizí dovezených z EU našel obsah 
bromovaných látek v koncentracích 2,2 až 9,2% z celkového obsahu (Sindiku, Babayemi et al. 
2011). Kromě zde vyjmenovaných předmětů se nejdéle používaný dekabromovaný difenyléter 
používal i například v textilním odvětví k ošetření široké škály syntetických, směsných a 
přírodních vláken, ale především v čalounění, roletách, závěsech, textiliích na matrace, plachty na 
stany a dalších předmětech (POP RC 2014). 
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Enormní množství bromovaných zpomalovačů hoření obsahovaly například kostka s postavičkou 
krtka anebo masážní váleček na obrázcích č. 4 a 5. 
Jak jsme ukázali v předchozím textu, bromované zpomalovače hoření jsou v celé škále odpadů 
z domácností a mohou končit ve spalovně odpadů. Žádáme tedy zpracování bilance toků toxických 
bromovaných látek spalovnou odpadů, včetně nových bromovaných zpomalovačů hoření. Žádáme 
o vyjádření, jak bude probíhat kontrola možných vstupů těchto látek do spalovny anebo 
monitoring možné kontaminace životního prostředí těmito látkami? 
Ze srovnání s BAT není jasné, zda se v nové spalovně počítá s měřením bromovaných dioxinů, 
anebo jsou autoři Oznámení přesvědčeni, že měření bromovaných dioxinů v emisích ze spalovny 
se ZEVO Vráto netýká?  
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 Obr. 4 a 5: Příklady spotřebních předmětů z plastů recyklovaných z elektroniky obsahující vysoké 
koncentrace bromovaných zpomalovačů hoření. 
Bilance dioxinů 

Jak ukazují i data z Integrovaného registru znečišťování, jsou spalovny odpadů významnými 
zdroji dioxinů (Petrlík, Bell et al. 2018). V předloženém Oznámení však chybí celková bilance 
dioxinů produkovaných plánovanou spalovnou, a to v celkových úhrnech za rok. Žádáme proto 
její doplnění a vyhodnocení příspěvku zařízení k celkové produkci dioxinů v emisích do ovzduší, 
do vody i v přenosech odpady k bilanci těchto látek z průmyslových provozů v Jihočeském kraji. 
Z hlediska správného nakládání s odpady z čištění spalin by bylo ideální zařazení technologie na 
rozklad dioxinů a dalších POPs chemickou cestou. Žádáme doplnění dokumentace o variantu se 
zařazením takové technologie, například GPCR, BCD anebo SCWO (Basel Convention 2017). 
V případě, že taková technologie nebude zařazena, žádáme o vyjádření, jak bude naloženo 
s popílkem, který může v některých případech přesáhnout limit pro obsah POPs v odpadech a 
měl by správně být ošetřen například některou z uvedených technologií.  
Zařazení takové technologie by mělo být jednou z dalších posuzovaných variant v dokumentaci 
EIA. 
Dioxiny v odpadech na vstupu 

Žádáme doplnění přesného rozboru, z čeho vychází předpoklad zadavatele, že komunální odpad na 
vstupu bude obsahovat chlorované dioxiny (PCDD/Fs) v koncentracích 50 – 250 ng TEQ/kg 
sušiny uvedený v Analýze rizik, příloze 3.8 Oznámení (Kaláb 2021)? Žádáme doložit, zda opravdu 
komunální odpady z Jihočeského kraje obsahují takto vysoké koncentrace dioxinů.   
Ani půda z oblastí zatížených průmyslem v České republice nedosahuje takových koncentrací 
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dioxinů (Holoubek, Hofman et al. 2003, Holoubek, Dusek et al. 2009).  Jde pravděpodobně o 
nekriticky převzatou informaci o údajném chemickém složení typickém pro německé odpady 
z BREFu pro spalování odpadů, kde jsou jako zdroje uvedeny návrhy pro BREF z let 2001 a 2003. 
Tyto údaje tedy možná platily pro Německo v té době. Pokud člověk pátrá dále, zjistí, že v podstatě 
jde o složení odpadů v Německu v roce 1980, pocházející ze studie z roku 1992 (Wilken, 
Cornelsen et al. 1992). Výsledky měření odpadů z roku 1980 shrnuje tabulka níže převzatá z této 
studie z roku 1992. 

 
Ale už samotná studie udávala i zcela jiné hodnoty pro odpady z Německa odebrané v letech 1989 – 
1991 – viz další tabulku opět převzatou z uvedené studie (Wilken, Cornelsen et al. 1992). 

 
Z tabulky je patrné rozmezí 2,1 – 50 ng TE/kg sušiny ve sledovaných odpadech. 
Když se autoři studie zamýšleli nad tím, kde se vzaly tak vysoké koncentrace dioxinů v odpadech 
z roku 1980, došli k závěru, že to souviselo s různými postupy a látkami používanými v té době. 
Tyto důvody shrnuli přehledem prekurzorů vzniku dioxinů v různých materiálech v následující 
tabulce (Wilken, Cornelsen et al. 1992). 
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Pokud to shrneme, hlavními důvody vysokých koncentrací dioxinů v odpadech z Německa v roce 
1980 bylo používání pesticidů jako DDT, pentachlorfenol, chlorbenzenů, lindanu či 2,4,5-T, který se 
vyráběl mimo jiné v 60. letech i ve Spolaně Neratovice a používala ho americká armáda pro 
výrobu Agent Orange ve vietnamské válce. K dalším zdrojům dioxinů patřilo používání chlóru 
k bělení papíru. Drtivá většina uvedených pesticidů je dnes zakázaná a v Evropské unii se 
nepoužívá, stejně jako bělení papíru chlórem. Prekurzory k přítomnosti dioxinů v našich 
odpadech tedy postupně mizí, což je určitě dobře, ale zdá se, že to nezaznamenali posuzovatelé 
spaloven odpadů a neustále používají čtyřicet let stará data z Německa 80. let minulého století. 
Od té doby se změnil i způsob výpočtu příspěvku jednotlivých kongenerů dioxinů k celkové 
toxicitě měřeného vzorku. Jejich vývoj zachycuje tabulka, dále v textu, převzatá ze studie z roku 
2008 (Bhavsar, Reiner et al. 2008). Je tedy zřejmé, že údaj v BREF dokumentu lze brát jedině jako 
orientační a není možné ho používat pro současné komunální odpady. Žádáme tedy opravu tohoto 
čísla na základě měření současných komunálních odpadů z Jihočeského kraje. Žádáme doložení 
procesu získání tohoto údaje včetně protokolů z chemických analýz. 
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Odpadní vody 

Žádáme o upřesnění chemického složení malé části „nevyužité vyčištěné vody nekontaminované 
chemickými látkami“, která „bude vypouštěna do splaškové kanalizace.“ Bude tato odpadní voda 
splňovat požadavky na kvalitu odpadních vod ze spalování odpadů podle nového BREF dokumentu 
pro spalování odpadů? 
Bilance CO2 

V bilanci emisí CO2 v tabulce č. 49 na str. 165 - 166 by měly být započteny veškeré emise CO2 a ne 
jenom „emise z biologicky nerozložitelné části odpadů“, jak se uvádí pod tabulkou. Takový údaj je 
neúplný a z hlediska reálných emisí CO2 zavádějící. 
PFASs 

Jaké se předpokládají emise perfluoralkylovaných sloučenin (PFASs)? Žádáme doplnění bilance 
toků těchto látek spalovnou. 
Chemické složení odpadů ze spalovny a nakládání s nimi 

Na str. 33 Oznámení se uvádí, že: „Vyseparovaný železný materiál ze zbytků po spalování 
shromažďovaný v kontejnerech bude předán oprávněné osobě k odběru a odvozu k dalšímu využití.“ 
Nenašli jsme ovšem chemický rozbor tohoto materiálu. Konkrétně žádáme sdělení, zda a jaké 
sloučeniny chlóru případně bromu tento materiál obsahuje. Zajímá nás to z hlediska možného 
příspěvku k již tak problematické tvorbě POPs v hutních provozech určených ke zpracování 
tohoto železného odpadu. 
Žádáme doplnění informací o chemickém složení škváry a popílku z radiační části kotle, který, 
pokud tomu rozumíme správně, má být přimíchán do škváry. Chemické složení by mělo být 
doplněno také u popílku z čištění spalin a sádrovcového koláče.  
Pokud se v případě strusky počítá s jejím stavebním využitím například na stavbách silnic, 
parkovišť či v základech budov, žádáme referenční místa, kde byla takováto struska využita a 
současně žádáme informace o tom, jaké látky byly na těchto místech monitorovány a jakou 
cestou. Výsledky takového použití by měly být zahrnuty do celkového vyhodnocení dopadů 
výstavby a provozu spalovny na životní prostředí. 
Obdobně v případě popílku z čištění spalin žádáme o upřesnění, zda se počítá s jeho případným 
použitím do směsí odpadů využívaných v různých sanačních zásazích například v opuštěných 
těžebních prostorách anebo ve starých ekologických zátěžích. Pokud se s takovým využitím 
počítá, žádáme vyhodnocení dopadů takové využití na životní prostředí a zejména vyhodnocení 
kontaminace látkami kumulujícími se v životním prostředí a potravních řetězcích, jak bylo 
dokumentováno na řadě míst (Wang, Wang et al. 2006, Katima, Bell et al. 2018). V této souvislosti 
rovněž žádáme o doplnění informací o složení popílků a dalších zbytků z čištění spalin 
z uváděných referenčních zařízení, případně obdobných zařízení v evropských zemích. 
Nedostatky ve znalostech 

Na str. 193 Oznámení se uvádí, že: „Lze konstatovat, že v průběhu zpracování oznámení EIA pro 
záměr „ZEVO Vráto“ se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by významně 
snižovaly vypovídací schopnost prognózy vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví,“ a 
rovněž, že „Je to záměr, u něhož jsou výstupy dobře predikovatelné, a nelze tedy předpokládat výskyt 
takových negativních vlivů, které by nebyly v oznámení EIA zhodnoceny.“ Ptáme se tedy, proč 
v Oznámení chybí důležité informace z tzv. referenčních zařízení, proč není známo předpokládané 
složení odpadů produkovaných spalovnou, proč nejsou hodnoceny všechny cesty expozice 
obyvatel POPs produkovaných budoucí spalovnou? Pokusili jsme se poukázat alespoň na některé 
nedostatky ve znalostech a považujeme je za podstatné anebo v Oznámení zamlčené. 
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Závěr 

Nesouhlasíme se závěry Oznámení na str. 194, a sice, že: 
„V rámci předkládaného oznámení EIA byl záměr výstavby „ZEVO Vráto“ posouzen ze všech 
podstatných hledisek. 

V příslušných kapitolách jsou navržena opatření pro omezení vlivů na jednotlivé složky životního 
prostředí. 

Na základě hodnocení v předkládaném oznámení EIA lze konstatovat, že posuzovaný záměr splňuje 
legislativní předpisy z hlediska ochrany životního prostředí včetně ochrany veřejného zdraví. 

Navrhovaný záměr lze považovat za akceptovatelný a lze doporučit jeho realizaci při dodržení 
opatření a podmínek pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí a obyvatelstva, navržených 
v tomto oznámení EIA.“ 
Takové závěry by bylo možné učinit jen na základě úplných informací založených na referenčních 
zařízeních a procesech a současně při posouzení dalších variant řešení, které navrhujeme doplnit 
do dokumentace EIA. Záměr nebyl ani „posouzen ze všech podstatných hledisek“, jak jsme se 
pokusili dokumentovat na několika příkladech v našich připomínkách. Již vzhledem k tomu, že 
není navrženo ani sledování podstatných informací především o pohybu toxických látek, nelze 
souhlasit ani s tím, že jsou „navržena“ všechna potřebná „opatření pro omezení vlivů na jednotlivé 
složky životního prostředí“. Již kvůli těmto nedostatkům nelze proto konstatovat „…, že posuzovaný 
záměr splňuje legislativní předpisy z hlediska ochrany životního prostředí včetně ochrany veřejného 
zdraví …“, a proto nelze považovat navrhovaný záměr „za akceptovatelný“ a nemůžeme ani 
„doporučit jeho realizaci“. 
Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel, a proto žádáme jeho 
posouzení plnou dokumentací EIA doplněnou o řadu informací a vyhodnocení, jež 
v Oznámení chybí. 

S pozdravem za Arniku – program Toxické látky a odpady 
                                                                                             

 
RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika 
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