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Odpověď na petici „STOP drcení odpadů v Hrabové“
Vážený pan

,

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 15. května 2019 petici občanů
statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová, které zastupujete jako zmocněnec petičního výboru,
ve které vyjadřují nesouhlas s provozováním zařízení, které má být umístěno na adrese U Řeky 834 v OstravěHrabové, v objektu a na pozemcích parc. č. 1987/41, 1987/6 a 1987/7 v katastrálním území Hrabová.
Petice v podstatě směřuje proti vydání krajským úřadem souhlasu k provozování zařízení k využívání (drcení)
odpadů a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), společnosti
RPS Ostrava a.s., IČO 25371738, se sídlem Nákladní 3179/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.
V petici uvádíte, že důvodem podání petice je skutečnost, že záměr je umístěn v rozporu s regulativy
územního plánu města Ostravy a také, že nebyl dostatečně posouzen technický stav objektu s ohledem na
provoz drcení odpadů, kdy lze předpokládat vznik prachu, hluku a zápachu z provozu linky. Dále uvádíte, že
pro občany Hrabové je neakceptovatelné, aby se dále rozšiřovaly potenciální zdroje znečištění mající vliv na
životní prostředí a podmínky bydlení, přičemž připomínáte již řešené problémy s provozem Biocel Paskov a.s.,
Brembo Czech s.r.o. a ITT holding Czech Republic, s.r.o. Spolek Zelená Hrabová, z.s. a statutární město
Ostrava, městský obvod Hrabová rovněž u uvedených důvodů podaly proti předmětnému souhlasu odvolání.
Krajský úřad má za to, že v rámci vedeného správního řízení postupoval v souladu s příslušnou legislativou
v odpadovém hospodářství. Žádost byla zpracována v souladu s požadavky vyhlášky, která stanoví náležitosti
žádosti o udělení předmětného souhlasu, a zároveň v souladu s požadavky 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, vzhledem k tomu, že se jedná o navazující správní řízení
podle tohoto právního předpisu. Vlivy předmětného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví tedy byly
předem řádně vyhodnoceny. V předmětném souhlasu a provozním řádu zařízení, který je přílohou výrokové
části tohoto souhlasu jsou zohledněny všechny podmínky, které bylo možno převzít do rozhodnutí vydaného
dle zákona o odpadech ze závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
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vydaného krajským úřadem pod č. j. MSK 63707/2018 ze dne 30. dubna 2018 (provozní doba, technická
opatření k zamezení prašnosti a hluku). Krajský úřad neshledal důvod žadateli souhlas k provozování zařízení
neudělit. Rozhodnutí krajského úřadu je jen jedním z podkladů pro provoz zařízení a nenahrazuje úkony
příslušného stavebního úřadu, které následují. Krajský úřad v souladu s již zmíněným zákonem o odpadech
navíc stanovil podmínku, která váže možnost zahájení provozu, v tomto případě i zkušebního provozu,
na vydání povolení příslušným stavebním úřadem. To tedy znamená, že uvedený provozovatel může odpady
převzít a začít zpracovávat až poté, bude-li povolen zkušební provoz příslušným stavebním úřadem.
Pro úplnost krajský úřad sděluje, že v současné době probíhá odvolací řízení u Ministerstva životního prostředí
ČR, odboru výkonu státní správy IX, který v rámci odvolacího řízení přezkoumává soulad předmětného
souhlasu a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy.
Je tedy zřejmé, že ve vztahu k předmětnému záměru je třeba jednak vyčkat na rozhodnutí dle stavebního
zákona a jednak vyčkat na rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR v odvolacím řízení vedeném
o rozhodnutí krajského úřadu. V rámci těchto postupů případně mohou rovněž podatelé petice realizovat své
eventuální zájmy, jak například již také učinil podáním zmíněného odvolání jeden z podatelů petice, a to spolek
Zelená Hrabová, z.s.
V souladu s interními pravidly byla předmětná záležitost projednána radou kraje na schůzi dne 28. 5. 2019 a
obsah této odpovědi schválen usnesením rady kraje č. 63/5721 z téhož dne.
S pozdravem

Ing. Tomáš Kotyza
ředitel krajského úřadu
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