
ZKUŠENOSTI SPOLEČNOSTI RIZZO V 
OBLASTI EKOLOGIE
V RIZZO Associates, máme významné zkušenosti s 
hodnocením dopadu navrhovaných a stávajících zařízení 
na životní prostředí. Náš tým poskytuje environmentální 
konzultační služby ohledně inženýrských sítí pro developery, 
výrobce, neziskové organizace a vládní agentury po celém 
světě.  

RIZZO se specializuje na hodnocení životního prostředí 
v souladu s NEPA, které odpovídá požadavkům různých 
amerických federálních a státních regulačních úřadů; žádostí 
o povolení staveb společně s podpůrnými výplněmi, např. 
kontrolními plány pro účely eroze a sedimentu a prevenčními 
plány vzniku prasklin; a plány pro monitorování vzduchu. 
RIZZO provádí podobné projekty po celém světě, a to v 
souladu s mezinárodními a místními požadavky a provádí 
veřejný přesah související se získáváním environmentálních 
povolení a stavebních licencí pro naše klienty. Naši 
zaměstnanci podporují systémy environmentální řízení 
rozvoje, programů zajišťování souladu a programů sanace 
nebezpečných odpadů.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ
RIZZO uznává význam udržitelného rozvoje a zodpovědného 
řízení a zachování biologické různorodosti, včetně komunit, 
jak pro naši společnost, tak pro celek jako celek. Úzce 
spolupracujeme s klienty na identifikaci jejich potřeb a na 
rozvíjení strategií na plnění udržitelného rozvoje našich cílů. 
Rozumíme tmu, že úspěch obchodních plánů našich klientů 
závisí zvyšující se měrou na překonávání ekologických výzev, 
které n a ně příroda a společnost klade. RIZZO pracuje na 
dosažení správného propojení ekonomického, sociálního 
a environmentálního vlivu v oblasti plánování a zároveň 
poskytuje prvky a strategie potřebné pro prevenci zhoršování 
životního prostředí a pro zajištění příležitostí udržitelného 
rozvoje pro budoucí generace.

NAŠE FIREMNÍ ZÁSADY
Zásadou společnosti RIZZO je provozování obchodní 
činnosti coby korporátního člena společnosti, který se 
zavázal k řádnému environmentálního řízení a se snahou 
o blaho našeho životního prostředí. Naším cílem je zajistit, 
že společnost funguje v souladu s federálními, státními a 
lokálními ekologickými normami. 

Každý zaměstnanec, dodavatel nebo subdodavatel RIZZO 
zodpovídá za:

• Seznámení se s federálními, státními a lokálními 
ekologickými předpisy, které jeho/její práci ovlivňují;

• Seznámení se s ekologickými normami klienta pokud 
bude pracovat na jeho pracovišti;

• Provádění svých činností v souladu s federálními, státními 
a lokálními ekologickými směrnicemi a s požadavky 
klientů; 

• Vyžádání zpráv o stanovených ekologických problémech 
ovlivňujících RIZZO nebo pomocí nápravného opatření 
nebo programů, které se týkají zaměstnanců.

RIZZO implementuje tyto zásady tak, že zavede následující kroky:

• Všechna zařízení RIZZO funguje ekologicky zodpovědným 
způsobem a v souladu s ekologickými zákony a 
směrnicemi; 

• RIZZO má programy pro informování a školení 
zaměstnanců při výkonu jejich povinností dodržování 
environmentálních zásad; a 

• Vštěpování na všech úrovních řízení a supervize, která 
doporuče důvěru zaměstnance ve zvyšující se obavy 
ohledně životního prostředí.

RIZZO si klade za cíl přispívat k udržitelnému rozvoji, a to v 
úzké spolupráci s hostitelskými zeměmi a jejich komunitami, 
při respektování jejich zákonů a zvyklostí a zajištění 
spravedlivého rozdělení výhod a příležitostí.
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ZKUŠENOSTI S PROJEKTEM: EKOLOGICKÉ 
ZPRÁVY
PŘESTAVBA HORNÍ ČÁSTI PŘEHRADY TAUM SAUK

Za účelem získání 
regulačního souhlasu k 
přestavbě neúspěšného  
projektu horního zásobníku 
přehrady Taum Sauk a 
vodní elektrárny v Missouri, 
vyhotovila společnost 
RIZZO kompletní Zprávu o 
vlivu na životní prostředí 
a potenciálních následcích 

vybudovaného objektu. Tato stavba byla navržena tak, aby 
zabránila katastrofickému sesuvu hory Proffit do přehrady 
Taum Sauk v preferenčním směru a tak se minimalizoval 
dopad na lidstvo a životní prostředí. Zpráva o životním 
prostředí byla předmětem veřejných setkání a významné 
koordinace s regulačními úřady. RIZZO také získala 
požadované povolení pro ochranu vody a omezení emisí do 
vzduchu.

PŘESTAVBA PŘEHRADY NA JEZEŘE SILVER
RIZZO byla najata společností Upper Peninsula Power 
Company (UPPCO), aby připravila ekologickou zprávu (ER) 

požadovanou Federální 
komisí pro regulaci energie 
(FERC).  Společnost RIZZO se 
zapojila do strategických a 
agenturních setkání, rozvoje 
a realizace implementace 
a programových potřeb a 
zajištění technických kontrol.  
Pro účely ER společnost 
RIZZO identifikovala, 

zkontrolovala a zdokumentovala aktuálně známé a 
dostupné ekologické, rekreační, strukturální, kulturní 
a socio-ekonomické informace týkající se plánovaného 
projektu a lokálního regionu, který by tím mohl být ovlivněn.  
Společnost RIZZO rovněž řídila a směrovala subdodavatele, 
aby řídili možné dopady na mokřady, kulturní a archeologické 
zdroje a identifikaci vzácných, ohrožených druhů, které 
mohou být v dané oblasti přítomny.

JADERNÁ ELEKTRÁRNA CALLAWAY
Společnost RIZZO byla najatá AmerenUE k přípravě 
různých environmentálních částí směrnic Komise pro řízení 
jaderných záležitostí (NRC), kombinované licenční žádosti 

(COLA) a zpráv o životním prostředí (ER).). Během přípravy 
společnost RIZZO kontrolovala použití vody, nakládání s 
ní a její úpravu, kvalitu vody a chemické monitorování.  
Společnost RIZZO také vyvinula a analyzovala některé z 
místních geografických, socioekonomických a rekreačních 
dat. Tento rozsáhlý projekt zabývající se jadernou energií 
zahrnuje data o důlní činnosti a důkladné prozkoumání 
shody QA/QC s nejpřísnějšími požadavky.  V souvislosti s 
vývojem licenční aplikace se společnost RIZZO zapojila do 
revize radiologického havarijního plánu.

ZKUŠENOSTI S PROJEKTEM: HRÁZE Z 
ÚPRAVNICKÉHO ODPADU
ŘEKA PAINTINGS, 
ARGENTINA
Společnost RIZZO 
navrhla monitorovací 
síť podzemních vod pro 
projekt Minera Santa 
Cruz (MSC), který se 
nachází jihovýchodně od 
řeky Paintings, v “Jeskyni 
rukou”, národní kulturní 
památce UNESCO. Práce, 
která se točila okolo hrází z odkaliště, které obsahují vodu 
vytvářenou závodem MSC. Společnost RIZZO provedla 
předběžnou analýzu informací staveniště, geoelektrickou 
studii a nakonfigurovala monitorovací síť. V důsledku toho 
společnost RIZZO nainstalovala monitorování podzemních 
vod, čímž se množství stávajících studní provozovaných MSC 
zvýšilo.  

HRÁZE Z ÚPRAVNICKÉHO ODPADU VOLCAN, PERU
V listopadu 2006 si společnost RIZZO najala společnost 
Volcan Compañia Minera S.A.A. k provedení důkladného 
auditu jejich dvanácti aktivních a neaktivních hrází z 
úpravnického odpadu v pohoří Centrálních And v Peru. 
Volcan provozuje celkem sedm podzemních těžebních 
jednotek na výrobu koncentrátů zinku, olova, stříbra a mědi. 
Aktivity společnosti RIZZO 
zahrnovaly důkladnou 
kontrolu provozu hrází 
z úpravnického odpadu 
a/nebo plánu na jejich 
uzavření. RIZZO rovněž 
učinil doporučení ohledně 
stability aktivních a 
neaktivních hrází z 
úpravnického odpadu.
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