Obec Malá Štáhle
Č.j. 352/03/2014

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 4a/2014
o průběhu mimořádného zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 29.4.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr
Kročil, Jana Bauerová
Nepřítomni: Ladislav Podhorský
Hosté: viz. prezenční listina, která je přílohou č. 1 zápisu
Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. M. Pospíšil.
Uvedl, že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavilo 6
členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo obce je schopno se usnášet.
Provedením zápisu byla určena Jana Horňáčková.
Ověřovateli zápisu Petr Kročil a František Vlček.
Navrhl jediný bod programu jednání zasedání zastupitelstva obce:
1. Veřejné projednání záměru „Úprava odpadů Malá Štáhle“
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Z krajského úřadu MSK Ostrava bylo dne 22.4.2014 doporučeně doručeno Oznámení o
zahájení zjišťovacího řízení záměru „Úprava odpadů Malá Štáhle“ dle zákona o
posouzení vlivů na životní prostředí, žádost o zveřejnění a žádost o vyjádření.
Oznamovatel je firma Kovošrot – Moravia CZ, a.s., Dobročovice 22, Úvaly,
provozovna Malá Štáhle. Pan starosta seznámil přítomné se základními údaji o
záměru, který zpracovala firma G-Consult, spol. s r.o., autorizovaná osoba RNDr.
Věra Tížková, autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr je zařazen dle
přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, do kategorie II, bodu 10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo
využívání nebezpečných odpadů, zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému
využívání nebo odstraňování ostatních odpadů. Poté byly prodiskutovány zásadní
připomínky k uvedenému materiálu a zastupitelé byli vyzváni k tomu, aby vyjádřili
svůj názor. Pan Petr Kročil měl připomínku týkající se provozu ekologického
zemědělství, včelařství a při výseku travních porostů jsou ponechány neošetřené pásy
s ohledem na biotopy. Rovněž je třeba vzít v úvahu možnost polétavého prachu,
který vzniká při manupilaci s hliníkovým odpadem. Zásoby hliníkového odpadu jsou
zde vysoké a jsou uloženy volně, bez jakéhokoli zastřešení. Zastupitelstvo obce
konstatovalo, že záměr je zpracován účelově a nikoliv se snahou zhodnotit skutečný
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dopad zařízení, především spalovací jednotky na životní prostředí v obci Malá Štáhle,
nacházející se v předhůří Jeseníků a využívané jak k bydlení, tak k rekreaci. V záměru
je řada nesrovnalostí, k jejímž vysvětlení jsme zvali na jednání jak zástupce žadatele
Kovošrot Moravia, tak zpracovatele záměru, oba však účast odmítli. Závěrem
požadujeme celý proces EIA přehodnotit a to vč. jeho zařazení do kategorie I.,
požadujeme provedení celého posouzení vlivů na životní prostředí, s doplněním
všech chybějících částí a nedostatků, včetně posouzení vlivů na veřejné zdraví
zpracované odborně způsobilou osobou ve smyslu zákona o posuzování vlivů.
Dále byli vyzváni přítomní hosté, zda mají k záměru připomínky. Pan Mgr. Vít
Dvořák vystoupil za Občanskou iniciativu Malá Štáhle – zdravé místo k žití, která
vznikla na protest proti spalování hliníku v obci, který začala firma Kovošrot
provozovat zhruba v měsíci říjnu 2013, se svými připomínkami, které budou zasílat na
KÚ MSK. Hovořil, mj. o likvidaci ekologického zemědělství, Slezské Hartě – jako
zdroji pitné vody pro Ostravsko, požadování legalizace něčeho, co již v obci několik
měsíců je, spalování propan – butanu je kontaminant, zápach, který se v EIA záměrně
neuvádí atd.. Slečna Petra Neshodová konstatovala, že jsme byli již několikrát svědci
štiplavého zápachu a hluku z firmy Kovošrot, která načerno pouštěla pec a nechceme
tady takové zařízení, navrhla panu starostovi ke zvážení vydání veřejné vyhlášky,
která by zakazovala, co je v obci možno pálit. Zároveň je zde možnost výbuchu
propan- butanu. 12 zásobníku plynu je již a areálu Kovošrotu, ovšem bez patřičného
stavebního povolení, na které již stavební úřad v Rýmařově vypsal oznámení o
odstranění stavby. Po ukončení diskuze, pan starosta poděkoval všem přítomným
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje připomínky záměru „Úprava odpadů Malá
Štáhle“, doplněné o podněty z jednání.
Schváleno všemi přítomnými.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 29.4.2014 v 18.30 hod..
Příloha č. 1: Prezenční listina
Příloha č. 2: Vyjádření k oznámení záměru MSK 1834
Příloha č. 3: Připomínky k oznámení EIA „Úprava odpadů Malá Štáhle“ kód záměru MSK
1834 (Přílohy jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě).
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 12.5.2014 v 17 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 6.5.2014
Zapsala: Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: František Vlček …………….………..
Petr Kročil
Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….
Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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