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Dne 24. 11. 2020 byla Uherskohradišťské nemocnici a.s. doručena žádost …………………….
zastoupeného na základě plné moci ……………………, o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen ZINF), v níž podatel žádá o poskytnutí
informací vztahujících se k záměru „Modernizace spalovny nemocničního odpadu“.
K položeným dotazům Uherskohradišťská nemocnice a.s. (dále jen UHN) v souladu se ZINF
poskytuje následující informace:
Otázka č. 1
Kdy a kde informace v řízení EIA (v řízení posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona
č. 100/2001 Sb.,) ve věci záměru „Modernizace spalovny nemocničního odpadu“ byly zveřejněny na
úřední desce v roce 2019 dotčeného územního samosprávného celku, tj. úřední desce města Uherského
Hradiště, Kunovice, případně na stránkách NemUH, dle pokynu MŽP ČR č.j. MZP/2019/570/654?
Odpověď
UHN neuveřejnila na svých webových stránkách v roce 2019 informace v řízení EIA ve věci
záměru „Modernizace spalovny nemocničního odpadu“. Dokument s označením MZP/2019/570/654
ani jakýkoli jiný dokument či obecně závazný předpis UHN neukládá povinnost výše uvedené
informace zveřejnit. Ohledně části otázky, kdy a kde byly zmíněné informace zveřejněny na úřední
desce města Uherského Hradiště a města Kunovice, může UHN poskytnout pouze zprostředkované
informace, že na úřední desce města Uherské Hradiště byly informace zveřejněny dne 28. 5. 2019 a na
úřední desce města Kunovice pak dne 29. 5. 2019, nicméně oficiální informace v této věci mohou
poskytnout pouze územní samosprávné celky, s jejichž agendou položený dotaz souvisí, tedy město
Uherské Hradiště a město Kunovice.
Otázka č. 2
Jaká je skladba tohoto nemocničního odpadu, který se zde má spalovat dle klasifikace
uvedených v Přílohách k Basilejské úmluvě (mezinárodní smlouva omezující pohyb nebezpečných
odpadů přes hranice a jejich zneškodňování) nebo v Evropském katalogu, který byl v ČR
implementován ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., přičemž tyto uvedené národní klasifikace odpadu
vycházejí z klasifikace WHO?
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Odpověď
Skladba nemocničního odpadu, který by měl být spalován v modernizované spalovně
nemocničního odpadu, je dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu
odpadů (pozn. vyhláška č. 381/2001 Sb., byla zrušena) následující:

Otázka č. 3
Bude se zde spalovat taky i patologicko-anatomický odpad? … a taky infekční odpad?
Odpověď
Ano. Ve spalovně bude spalován mimo jiné patologicko-anatomický odpad a infekční odpad.

Otázka č. 4
Tento patologicko-anatomický odpad se zde bude spalovat ze všech jmenovaných nemocnic, tj.
Zlína, Vsetína, Kroměříže?
Odpověď
Záměr „Modernizace spalovny nemocničního odpadu“ předpokládá spalování mimo jiné
patologicko-anatomického odpadu z Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně, ze Vsetínské nemocnice
a.s. a z Kroměřížské nemocnice a.s.
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Otázka č. 5
Pokud se zde bude spalovat tento patologicko-anatomický odpad, dle jakého zákona, vyhlášky,
nařízení, předpisu – v předmětném záměru ÚR č. 26/2020 se s teplem, jenž vzniká spalováním
patologicko-anatomického odpadu, počítá jako využití odpadního tepla pro vytápění objektů
Uherskohradišťské nemocnice?
Odpověď
Využívání odpadu a odstraňování odpadu včetně možnosti jeho spalování je upraveno
zákonem č. 185/2001 o odpadech a navazujícími právními předpisy – např. vyhláškou Ministerstva
životního prostředí č. 93/2016 o Katalogu odpadů.
Otázka č. 6 (v žádosti zřejmě omylem duplicitně označeno jako otázka č. 5)
Dle jakého zákona, vyhlášky, nařízení, předpisu či platného územního plánu je situování této
spalovny do plochy uvedené pod kódem OV- veřejná vybavenost, přičemž dle stávajícího platného ÚP,
je hlavní využití – stavby občanského vybavení určené pro vzdělávání, výchovu, sociální služby, péči o
rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a výslovně je zde uvedeno
nepřípustné využití – stavby pro výrobu a skladování?
Odpověď
Záměr „Modernizace spalovny nemocničního odpadu“ počítá s umístěním spalovny na parcelu
nacházející se dle Územního plánu Uherské Hradiště, vydaného dne 12. 9. 2011 opatřením obecné
povahy č. 1/2011, ve stabilizované ploše pod označením OV-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
(Plochy s dominantní funkcí občanského vybavení veřejného a sociálního typu). Jedná se o plochu
s regulativem, kdy hlavní využití této plochy musí spadat do taxativně stanovených kategorií, přičemž
jednou z těchto kategorií jsou zdravotní služby. Zároveň je určeno i podmíněně přípustné využití dané
plochy pro stavby a služby přípustné jen v přímé návaznosti na hlavní využití. Spalování
nemocničního odpadu je službou přímo navazující na provozování zdravotních služeb a stavba
spalovny nemocničního odpadu je tak v souladu s podmínkami nastavenými Územním plánem
Uherské Hradiště.
Otázka č. 7 (v žádosti zřejmě z důvodu duplicity otázky č. 5 označeno jako otázka č. 6)
Jakým dopravním koridorem a kudy bude řešena doprava tohoto vysoce nebezpečného
zdravotnického a infekčního odpadu. Nikde se nedočteme, zda odpad bude navážen přes hlavní bránu
uherskohradišťské nemocnice, nebo bude odpad nákladními auty navážen ulice J. E. Purkyně a ulicí
Štěpnická, zadem přes sídliště Štěpnice, ke Kunovskému lesu, kolem domova pro seniory, v délce cca
840 bm?
Odpověď
Doprava odpadu přiváženého do spalovny je řešena v dokumentu „Dokumentace záměru
Modernizace spalovny nemocničního odpadu Uherskohradišťská nemocnice a.s.“ vypracovaného Ing.
Josefem Tomáškem, CSc. a kolektivem, uveřejněném dne 22. 5. 2019 v Informačním systému EIA na
internetových stránkách CENIA, www.cenia.cz/eia kód záměru OV8262, kde se na stránce č. 22
uvádí:
„ Nároky na dopravní infrastrukturu
Dopravní napojení na veřejné komunikace dle záměru zůstává stejné jako v současném stavu.
Hlavní dopravní osu Uherského Hradiště tvoří komunikace I/55, hlavní přístupová komunikace do
areálu Uherskohradišťské nemocnice pak tvoří ulice Svatoplukova, Jiřího z Poděbrad a J. E. Purkyně
(silnice III/05013)…“.
Na stránce 24 dokumentu je pak uvedeno:
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„Doprava
spojená se spalovnou je řešena přes vrátnici pro zásobování ve východní části areálu a nezatěžuje tedy
osobní vrátnici nemocnice. Toto dopravní napojení by využívala i spalovna dle záměru.“
Je tedy zřejmé, že záměr počítá s dopravou odpadu do spalovny přes vrátnici pro zásobování a nikoli
přes ulici Štěpnická a sídliště Štěpnice či přes osobní vrátnici nemocnice.

………………………………………
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva
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