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Přehled použitých zkratek
BPEJ

w bonitní půdně ekologické jednotky

ČIŽP

w Česká inspekce životního prostředí

ČSN

w Česká státní norma

EIA

w Dokumentace, resp. proces hodnocení vlivů na životní prostředí; zkratka anglického
výrazu (Environmental Impact Assessment)

KHS

w Krajská hygienická stanice

k.ú.

w katastrální území

MZd ČR

w Ministerstvo zdravotnictví České republiky

MŽP ČR

w Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

w odpady kategorie nebezpečné

NV

w Nařízení vlády

O

w odpady kategorie ostatní

OI

w občanská iniciativa; oblastní inspektorát

OPVI

w odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

OÚ

w obecní úřad

OVSS

w odbor výkonu státní správy

PD

w projektová dokumentace

PHO

w pásmo hygienické ochrany

ÚPD

w územně-plánovací dokumentace

ÚSES

w územní systém ekologické stability

VKP

w významný krajinný prvek

ZCHÚ

w zvláště chráněné území

ZPF

w zemědělský půdní fond

ŽP

w životní prostředí

§
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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 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 zákona č. 93/2004 Sb.
Předmětem posudku je dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru
Zařízení na sběr, výkup a využívání kovového odpadu a autovraků,
provozovna Ke Kablu 378, Praha 10
v k.ú. Dolní Měcholupy, okres Praha,
zpracovaná Ing. Jiřinou Svobodovou, osvědčení odborné způsobilosti: č.j. 5153/749/OPVŽP/96.
Oznámení zpracované v rozsahu přílohy č. 4 zákona bylo oznamovatelem předloženo ve smyslu
zákona č. 100/2001 Sb., Ministerstvu životního prostředí, které je podle zákona příslušným úřadem
státní správy pro posuzovaný záměr.
Proces posuzování vlivů na životní prostředí byl zahájen na základě § 4, odst. 1 zákona s tím, že
navrhovaný záměr patří do kategorie I a povinnost posuzování je stanovena zákonem.
Úkolem předkládaného posudku je především ve smyslu přílohy č. 5 zákona:
§

zhodnocení dokumentace a technického řešení záměru;

§

vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci (oznámení);

§

vypracování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.

Posudek byl zpracován Ing. Alexandrem Mertlem, osvědčení odborné způsobilosti č.j.
961/196/OPV/93 vydané dne 7.6.1994.
V rámci zpracování posudku byly ověřeny informace související s hodnoceným záměrem a
požadavky vyplývající z doručených vyjádření. Cílem bylo zejména posouzení některých
technických parametrů zařízení a s tím souvisejících dopadů na okolí, případně ověření vstupních
zadávacích podmínek pro hodnocení vlivů na životní prostředí.

§
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
Zařízení na sběr, výkup a využívání kovového odpadu a autovraků

název záměru:

provozovna Ke Kablu 378, Praha 10

2. Kapacita (rozsah) záměru
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
je následující:
Kategorie: I (záměry vždy podléhající posouzení)
Bod: 10.1 – Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady nad 1000 tun/rok.
Celková navržená kapacita zařízení činí 12 000 tun odpadů ročně.
z toho cca

7 200 tun/rok odpadů kategorie nebezpečný
4 800 tun/rok odpadů kategorie ostatní.

3. Umístění záměru
(kraj, obec, katastrální území)
kraj:

Hlavní město Praha

obec:

Praha, Městská část Praha-Dolní Měcholupy

katastrální území:

Dolní Měcholupy

4. Obchodní firma oznamovatele
název:

GERA, export import, spol. s r.o.

5. IČ oznamovatele
IČO:

4524 0540

6. Sídlo (adresa) oznamovatele
sídlo:

§
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
V následující kapitole je provedeno zhodnocení dokumentace z následujících hledisek:
§
§
§
§

úplnost dokumentace,
správnost údajů uvedených v dokumentaci a použité metody hodnocení,
hodnocení variant,
hodnocení významných vlivů přesahujících státní hranice.

1. Posouzení úplnosti dokumentace
Na úvod je třeba poznamenat, že dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byla
zpracovávána v době, kdy záměr je v omezené míře provozován. V současné době je provozovna
využívána pro sběr, výkup a úpravu kovového odpadu kategorie „ostatní“. S autovraky jako
nebezpečnými odpady není dosud na provozovně nakládáno. Požadavky na řešení záměru
formulované v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí budou podkladem pro
navazující správní řízení ve smyslu stavebního zákona i složkových zákonů na ochranu životního
prostředí.
Případná projektová dokumentace k těmto řízením bude reagovat na závěry posudku, resp.
stanoviska příslušného úřadu státní správy k hodnocenému záměru z hlediska vlivů na životní
prostředí.
Úplnost dokumentace je nutné posoudit ze dvou hledisek:
a) porovnat obsah dokumentace s požadavky uvedenými v Příloze č. 4 k zákonu
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
b) vyhodnotit splnění požadavků uvedených v písemném závěru zjišťovacího řízení.
Dokumentace po formální stránce odpovídá požadavkům přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí. Obsahuje požadované části:
A.
Údaje o oznamovateli
B.
Údaje o záměru
C.
Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
D.
Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
E.
Porovnání variant řešení záměru
F.
Závěr
G.
Shrnutí netechnického charakteru
H.
Přílohy
Dokumentace obsahuje 33 stran textu a 7 příloh obsahujících mapové a další textové podklady.
Jednotlivé části dokumentace obsahují všechny požadované kapitoly vyjmenované v příloze č. 4
zákona č. 100/2001 Sb.
Vzhledem k tomu, že oznámení jako podklad pro zjišťovací řízení bylo zpracováno v rozsahu
dokumentace, a na základě zjišťovacího řízení bylo konstatováno, že oznámení se považuje za
dokumentaci a není nutné dokumentaci dále zpracovávat, nelze hodnotit splnění požadavků
z písemného závěru ze zjišťovacího řízení. V písemném závěru ze zjišťovacího řízení je uvedeno:

„Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že předložené
oznámení dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu není nutné dopracovávat a považuje se za
dokumentaci.“

§
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Vypořádání připomínek obsažených v jednotlivých vyjádřeních doručených k oznámení
(dokumentaci) je provedeno v kapitole V. posudku.
Z textu a z příloh dokumentace jednoznačně vyplývá, že většina podmínek uvedených ve
vyjádřeních v rámci zjišťovacího řízení (ovzduší, voda, ZPF, odpady) byla v předložené
dokumentaci odpovídajícím způsobem zpracována.
Celkově lze konstatovat, že předložená dokumentace je úplná a odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, konkrétně
požadavkům Přílohy č. 4 k uvedenému zákonu.
Závěr
Dokumentace obsahuje veškeré požadované náležitosti dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
Sb., a po formální i obsahové stránce ji lze považovat za úplnou.
Struktura i rozsah dokumentace odpovídá požadavkům zákona. Některé části dokumentace
jsou zpracovány v poměrně malém rozsahu, který však lze s ohledem na charakter záměru
považovat za dostačující. Podrobnější hodnocení jednotlivých částí dokumentace je
obsahem následující kapitoly.
Popis současného stavu životního prostředí i významných vlivů lze hodnotit jako úplný a
dostatečný pro formulování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.

2. Posouzení správnosti údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod
hodnocení
V této kapitole je posouzen obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace. Je prověřena úplnost
a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. Jsou uvedeny
nedostatky ve zpracování dokumentace a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry
dokumentace. U každé kapitoly je uvedeno stručné vyhodnocení, které obsahuje stanovisko
zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování příslušné kapitoly.

Část A – Údaje o oznamovateli
Hodnocení: Kapitola obsahuje všechny informace požadované zákonem. Bez připomínek.

Část B - Údaje o záměru
Základní údaje
Tato část je členěna do 4 kapitol, které obsahují potřebné informace. Mezi nejdůležitější patří
„Popis technického a technologického řešení záměru“. Zde je uveden základní popis a princip
nakládání s autovraky a vznikajícími odpady s popisem jednotlivých technologických fází.
V textu je dále provedeno porovnání souladu technického řešení záměru s požadavky vyhlášky č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (ve znění vyhl. č. 41/2005 Sb.).
Hodnocení: V rámci základních informací je třeba jednoznačně definovat kapacitu (rozsah)
záměru. V případě zařízení pro nakládání s odpady jde o množství odpadů na příjmu, se
kterými bude v zařízení dále nakládáno. Dokumentace uvádí informaci o kapacitě zařízení za
měsíc, neuvádí však zda se jedná jen o odpady nebezpečné, či zda jsou v této kapacitě
započteny i odpady ostatní, se kterými bude v zařízení rovněž nakládáno. Vzhledem k tomu, že
pro ostatní i nebezpečné odpady jsou limitní hodnoty kapacit zařízení v zákonu č. 100/2001 Sb.
definovány odlišně, bylo by vhodné členění respektovat a kapacity uvádět pro oba typy odpadů.

§
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Po konzultaci s provozovatelem bylo upřesněny následující kapacitní údaje:
® Odpady kategorie nebezpečné

600 t/měsíc, tj. 7 200t/rok

® Odpady kategorie ostatní

400 t/měsíc, tj. 4 800 t/rok.

Celková kapacita zařízení zůstává zachována na úrovni 12 000 t/rok.
V dokumentaci je uváděno, že plocha v provozovně je provedena z panelů opatřených na
povrchu záchytnou hlinitopísčitou vrstvou. Při místní prohlídce provozovny nebyla na panelech
žádná obdobná vrstva nalezena. Betonové panely, které tvoří většinu volné plochy provozovny,
jsou holé bez další povrchové úpravy či zábrany. Místně jsou na panelech zbytky písku a hlíny,
což je však spíše vlivem provozu nákladní dopravy a dlouhodobému zanedbání plochy.
Na betonové plošině, kde bude prováděna demontáž autovraků, lze sice nalézt zbytky nátěru
(snad odolného proti působení látek na bázi ropy), v žádném případě však nejde o funkční stav,
který by bylo možné považovat za vyhovující a dostačující z hlediska nakládání
s nebezpečnými látkami. Situace je řešena v návrhu stanoviska (viz kap. VII. posudku).
Porovnání souladu záměru s vyhláškou č. 383/2001 Sb. je v zásadě vyhovující, přestože
v některých bodech není zcela konkrétní – např. některá místa a prostory nejsou jednoznačně
vymezeny.
Údaje o vstupech
Půda
Záměr je umístěn na stávajících zastavěných a zpevněných plochách. Trvalý či dočasný zábor
zemědělského půdního fondu ani pozemků k plnění funkcí lesa není požadován.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující. Bez připomínek.
Voda
Dokumentace uvádí obecné informace o potřebě pitné či technologické vody. Záměr nevyžaduje
samostatný odběr pitné či technologické vody. Veškeré potřeby budou pokryty ze stávajících
zdrojů v areálu ZKL-ZRL, a.s., která je vlastníkem plochy.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující. Bez připomínek.
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Dokumentace uvádí odhad spotřeby nafty pro pohon strojních zařízení v provozovně. Jiné zdroje
energie a surovin nejsou specifikovány.
Hodnocení: Provoz bude vyžadovat napojení na elektrickou energii, odběr však nebude
z hlediska celkového zatížení sítě zásadní. V rámci provozu budou potřebné některé materiály
(např. sorbenty a čistící prostředky), které dokumentace rovněž nezmiňuje.
Odhad spotřeba nafty uvádí při uvažovaném vytížení 70 % chybnou hodnotu 38 000 l/rok –
správná hodnota činí 18 620 l/rok (dle uvedené celkové spotřeby 26 600 l/rok) při 100 %
vytížení kapacity.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V kapitole jsou popsány dopravní nároky zařízení a rozložení dopravy mezi železniční a silniční.
Hodnocení: Obsahuje potřebné informace. Bez připomínek.
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Údaje o výstupech
Ovzduší
Dokumentace hodnotí jako hlavní zdroj znečišťování ovzduší automobilovou dopravu vyvolanou
vázanou na posuzovaný záměr. Dalším zdrojem je pohyb a stání vozidel uvnitř provozovny a
provoz technologických zdrojů (nůžky, nakladač, lis).
Pro uvedené zdroje jsou uvedeny hodnoty emisí hlavních znečišťujících látek.
Hodnocení: Pro výpočet emise z mobilních technologických zdrojů je uvažována chybná
hodnota spotřeby nafty a z toho vyplývá i vyšší produkce NOx než lze očekávat z reálné
spotřeby pohonných hmot.
Poněkud zbytečné je prezentování mapy intenzit dopravy pro celou ČR, navíc pro rok 2000,
která nepřináší pro vlastní posuzování zásadní informace.
Odpadní vody
Dokumentace uvádí základní informace o produkci srážkových vod a nakládání s nimi. Oproti
současnému stavu nedojde k žádné změně v produkci ani kvalitě srážkových vod.
Hodnocení: Provoz bude kromě srážkových vod i zdrojem splaškových vod. Tyto vody však
budou vznikat ve stávajícím zařízení vlastníka areálu mimo vlastní provozovnu. Nedojde tedy
k žádné změně vůči současnému stavu a rovněž množství splaškových odpadních vod bude
zanedbatelné.
Dokumentace uvádí v textu kapitoly opatření pro minimalizaci rizika kontaminace podloží, která
s produkcí odpadních vod nesouvisí.
Odpady
Dokumentace uvádí základní informace o produkci a nakládání s odpady pro fázi provozu zařízení.
Jsou popsány formy nakládání s jednotlivými druhy odpadů a skladování nebezpečných odpadů
na provozovně.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující.
Ostatní
Dokumentace uvádí základní informace o zdrojích hluku a záření. Působení zdrojů hluku vůči
nejbližší chráněným prostorům je hodnoceno jako nevýznamné. Problematika pracovního prostředí
bude dále řešena v rámci standardních postupů.
Záměr nebude zdrojem vibrací či radioaktivního nebo elektromagnetického záření.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující. Bez připomínek.
Doplňující údaje
Dokumentace konstatuje, že záměr nevyžaduje žádné zásahy do krajiny.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona. Bez připomínek.
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Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Dokumentace uvádí základní popis území z hlediska ochrany přírody a krajiny. V zájmovém území
záměru není vymezen žádný prvek ochrany přírody a krajiny, který by mohl být záměrem
negativně ovlivněn.
Hodnocení: V žádné z popisovaných charakteristik nejsou identifikovány zvláště významné
nebo zásadní skutečnosti. Z popisu je zřejmé, že dotčené území není součástí žádného
chráněného území, ani se na toto území nevztahuje jiná zvláštní ochrana omezující stavební či
jiné aktivity.
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uváděné informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Ovzduší a klima
Dokumentace uvádí základní klimatickou charakteristiku území na základě standardních
klimatických údajů.
Hodnocení: Dokumentace neuvádí žádné informace o kvalitě ovzduší v lokalitě. Dílčí informace
o kvalitě ovzduší jsou uvedeny v kapitole Celkové posouzení kvality životního prostředí
v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení. Absence podrobnějších informací není
zásadním nedostatkem.
Povrchová a podzemní voda
Dokumentace uvádí velmi stručnou hydrologickou charakteristiku území výstavby. Je uveden
pouze název povodí a odvodňovací povrchové toky.
Hodnocení: Dokumentace neuvádí žádné informace k výskytu a kvalitě podzemních vod.
Stručně je výskyt podzemních vod komentován v kapitole Geofaktory životního prostředí.
Půda
Vlastní plocha areálu je v současné době ovlivněna předchozím využitím a původní půdní povrch
je zcela odstraněn či změněn.
Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Geofaktory životního prostředí
Dokumentace uvádí stručnou geologickou charakteristiku území a hydrogeologické poměry
v území. Seismická aktivita v území nevyžaduje zvláštní opatření. V území nejsou registrována
výhradní ložiska nerostných surovin.
Hodnocení: Dokumentace uvádí základní informace; bez zásadních připomínek.
Fauna a flóra
Dokumentace se vyjadřuje k výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, a konstatuje
absenci jakékoliv vzrostlé zeleně v prostoru provozovny.
Hodnocení: Dokumentace uvádí základní informace; bez zásadních připomínek.
V zájmovém území není navržena či registrována žádná lokalita soustavy NATURA 2000.
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Architektonické a historické památky, archeologická naleziště
Dokumentace konstatuje, že v zájmovém území se žádné památkově chráněné objekty ani jiné
zájmy památkové ochrany nevyskytují.
Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Krajina
Je uvedeno funkční využití plochy provozovny i okolního areálu s určením pro průmyslovou
výrobu.
Hodnocení: Dokumentace uvádí základní informace; bez zásadních připomínek.
Situování záměru ve vztahu k územně plánovací dokumentaci
Dokumentace uvádí určení plochy dle Územní plánu hlavního města Prahy. Navrhované využití
pro sběr, výkup a využívání odpadů je vyjímečně přípustné.
Hodnocení: Dokumentace uvádí základní informace; bez zásadních připomínek.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
Dokumentace uvádí, že kvalita životního prostředí odpovídá funkčnímu využití pro průmyslovou
výrobu, přičemž se nevyskytuje obytná zástavba. Vlastní záměr se na kvalitě prostředí prakticky
neprojeví, takže podrobnější rozbor není nezbytný.
Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit. Bez připomínek.

Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo
Dokumentace vylučuje vlivy na obyvatelstvo ve fázi výstavby a hodnotí podrobněji vlivy ve fázi
provozu záměru:
znečištění ovzduší – nejsou očekávány výrazné změny imisní zátěže;
hluk – příspěvek zdrojů hluku je hodnocen jako zanedbatelný;
havarijní stavy – zdravotní rizika jsou minimální;
pracovní prostředí – nutno zajistit potřebné vybavení osobními ochrannými prostředky;
znečištění vody a půdy – žádné vlivy s možností zdravotních rizik nejsou očekávány.
Sociálně ekonomické vlivy jsou hodnoceny jako kladné s malým významem. Narušení faktorů
pohody není očekáváno.
Přílohou dokumentace je samostatné „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“, kde jsou podrobněji
posouzena možná zdravotní rizika vyplývající z posuzovaného záměru. Vlastní hodnocení je
zaměřeno na působení oxidu dusičitého, hluku a socioekonomických vlivů. U žádného
z hodnocených faktorů nejsou očekávány významné zdravotní důsledky. Objektivně se provoz na
úrovni stávající zátěže nijak neprojeví.
Hodnocení: Popis vlivů na obyvatelstvo ve vlastním textu dokumentace obsahuje základní
informace, které podrobněji rozvádí příloha „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“. Z hlediska
úplnosti a přehlednosti postrádáme v dokumentaci alespoň odkaz či závěry z citované přílohy.
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Vlastní „Hodnocení zdravotních rizik“ je zpracováno kvalitně a v souladu s platnými normami a
uznanými autorizačními metodami a návody, včetně nezbytné analýzy nejistot.
Vlivy na ovzduší a klima
Dokumentace hodnotí vlivy na kvalitu ovzduší jako minimální. Vychází při tom z charakter záměru
a údajích o zdrojích znečišťování ovzduší.
Vliv liniových a plošných zdrojů na kvalitu ovzduší je hodnocen jako zanedbatelný.
Hodnocení: Popis vlivů na ovzduší a klima je proveden obecnou formou velmi stručně
s odkazem na charakter záměru. Vlivy na klima nejsou zmíněny, přestože nelze jakékoli změny
vůči současné situaci očekávat.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Dokumentace hodnotí akustické vlivy jako málo významné.
Hodnocení: Popis vlivů hluku je proveden obecným popisným způsobem odpovídajícímu
očekávaným důsledkům a významu stavby; s uvedenými závěry lze souhlasit bez zásadních
připomínek. Jiné vlivy (vibrace, záření), které nejsou v textu dokumentace zmíněny, lze hodnotit
rovněž jako nulové či zcela zanedbatelné.
S ohledem na charakter záměru a dotčeného území lze použitý způsob hodnocení považovat
za přijatelný a dostačující.
Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vliv na odvodnění oblasti – není očekáván.
Změny hydrologických charakteristik - není očekáván žádný vliv na podzemní ani povrchové
vody.
Vliv na jakost povrchových vod – není očekáván žádný negativní vliv.
Vliv na vodní zdroje a hladinu podzemním vody – není očekáván žádný negativní vliv.
Vliv na jakost podzemní vody – je hodnocen jako prakticky nulový s odvoláním na technické
řešení záměru.
Hodnocení: Dokumentace hodnotí vlivy na povrchové i podzemní vody souhrnně jako málo
významné až nulové.
Použitý způsob hodnocení lze s ohledem na produkci a způsob nakládání s odpadními vodami
považovat za dostačující.
Vlivy na půdu
Dokumentace hodnotí vlivy na půdu jako minimální. Zábor ZPF není požadován.
Stabilita půdy nebude narušena a erozní vlivy nejsou předpokládány. Rovněž znečištění půd
způsobené realizací záměru není očekáváno.
Hodnocení: Popis vlivů na půdu je proveden standardní formou a obsahuje podstatné
informace; s uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek.
Použité způsoby a metody hodnocení lze považovat za dostačující.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Dokumentace hodnotí vlivy na horninové prostředí jako nulové. Žádné přírodní zdroje nebudou
ovlivněny.
Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez připomínek.
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Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru považovat za dostačující.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu nejsou očekávány; vlivy na flóru a ekosystémy jsou hodnoceny jako rovněž
vyloučené.
Zvláště chráněná území a lokality soustavy NATURA 2000 se v území nevyskytují.
Vlivy na prvky ÚSES a VKP nejsou identifikovány.
Hodnocení: Popis vlivů na biotu a ekosystémy je proveden standardní formou. S uvedenými
závěry lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru považovat za dostačující.
Vlivy na krajinu
Vlivy na charakter a využití krajiny jsou považovány za nulové. K narušení krajinného rázu
nedojde.
Hodnocení: Vlivy na krajinu jsou vyhodnoceny standardní popisnou formou. Způsob hodnocení
lze s ohledem na charakter záměru považovat za vyhovující.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dokumentace hodnotí vlivy na budovy a kulturní památky jako nulové.
Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez připomínek. Způsob hodnocení lze
s ohledem na charakter záměru považovat za dostačující.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Dokumentace konstatuje, že vlivy s podstatným nebo zásadním negativním vlivem přesahujícím
platné nebo doporučené limity nejsou u hodnoceného záměru identifikovány. Všechny vlivy jsou
hodnoceny jako zanedbatelné až nulové. Vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
Hodnocení: S uvedenou charakteristikou lze souhlasit za podmínky dodržování podmínek
stanovených k vyloučení či minimalizaci negativních důsledků provozu zařízení na jednotlivé
složky životního prostředí.
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Dokumentace uvádí rozbor možných havarijních situací. Jako možné riziko je identifikován
havarijní únik látek škodlivých vodám.
Z uvedených závěrů vyplývá, že riziko havarijních stavů není významné. Dále jsou specifikována
opatření k omezení vzniku havárie či jejích případných následků.
Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Způsob hodnocení lze považovat za dostačující, záměr nevyžaduje jiné specifické hodnocení
možných havarijních stavů.
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Závěr
Dokumentace obsahuje zhodnocení prakticky všech významných předpokládaných
důsledků realizace záměru na životní prostředí.
Lze se rovněž ztotožnit s názorem autorů dokumentace, že záměr nepředstavuje
významnou a limitní zátěž pro jednotlivé složky životního prostředí.
Pro omezení negativních důsledků jsou v dokumentaci navržena opatření, jejichž cílem je
snížit specifikované negativní vlivy na co nejmenší míru. Tato opatření jsou v posudku
komentována a jsou zohledněna v návrhu stanoviska.
Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení veškerých kladných i záporných
vlivů záměru na jednotlivé složky a faktory životního prostředí jsou v dokumentaci
provedeny velmi stručně, často na hranici přijatelnosti.
Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci lze
přes stručnost souhrnně považovat za správné a v zásadě za dostačující. Dílčí nedostatky,
které jsou komentovány v posudku, nejsou z hlediska možných vlivů zásadní a nemají vliv
na formulované závěry dokumentace.
Za nedostačující lze hodnotit grafickou část dokumentace a prezentaci uváděných
informací o současném stavu zájmového území a vlivech záměru na životní prostředí.
Grafické a mapové přílohy jsou bohužel prezentovány ve velmi obtížně čitelných kopiích,
což snižuje celkovou úroveň dokumentace.
Metody a způsoby hodnocení použité v dokumentaci lze v zásadě považovat za vhodné a
dostačující. V dokumentaci nebyla využita žádná speciální metodika, která by vyžadovala
odbornější posouzení nebo výklad.

3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla zpracována a hodnocena jedna aktivní
varianta realizace záměru. Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě
bezpředmětné.
Hodnocení: Problematika variant z hlediska vlivů na životní prostředí je v dokumentaci řešena
poměrně stručnou formou. Z hlediska lokalizace (umístění) a z hlediska technického
(technologického) řešení vychází hodnocení jedné varianty ze záměru investora a nelze tento
fakt považovat za nedostatek.
Cílem procesu EIA není v tomto případě vybrat nejvhodnější variantu z hlediska vlivů na životní
prostředí, ale posoudit význam očekávaných vlivů na životní prostředí, a v případě přijatelnosti
těchto vlivů stanovit podmínky, za kterých lze vydat souhlasné stanovisko z hlediska vlivů na
životní prostředí.

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice
Významné vlivy přesahující státní hranice České republiky nebyly u hodnoceného záměru
identifikovány a možnost takových vlivů dokumentace zcela vylučuje. Vzhledem k charakteru
záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí shromážděných v rámci
procesu posuzování je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí je
v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná.
Hodnocení: Zpracovatel posudku se s takovým závěrem plně ztotožňuje.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Navržený záměr „Zařízení na sběr, výkup a využívání kovového odpadu a autovraků, provozovna
Ke Kablu 378, Praha 10“ je umístěn na ploše dlouhodobě využívané pro nakládání s odpady
v rámci existujícího průmyslového areálu. Technické řešení nově umísťované technologie musí
splňovat požadavky platné legislativy, která pro daný typ zařízení předepisuje poměrně podrobné
podmínky ve vztahu k nakládání s nebezpečnými odpady.
Technické a technologické řešení popsané v dokumentaci vychází jednak z lokalizace záměru a
jednak z vlastní technologie zaměřené na nakládání s nebezpečnými odpady – autovraky. Vlastní
technické řešení je poměrně jednoduché a spočívá v oddělení veškerých nebezpečných složek ze
zpracovávaného autovraku tak, aby bylo zajištěno maximální zpětné využití materiálové podílu ze
zpracovávaných autovraků a vzniklé nebezpečné odpady byly vhodným způsobem využity či
odstraněny.
Kromě technického zabezpečení zařízení spočívající v bezpečné manipulaci s nebezpečnými
odpady (složkami) je základem provozu takového zařízení provozní (organizační a technologická)
kázeň. Lidský faktor může být zdrojem značných provozních komplikací a v případě závažného
zanedbání i zdrojem znečištění životního prostředí. Proto je důležité věnovat vyškolení
zodpovědného vedoucího provozovny i ostatní obsluhy dostatečnou pozornost.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v dokumentaci
popsáno dostačujícím způsobem. Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající
z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci následující přípravy záměru pro následná
správní řízení k povolení posuzovaného záměru. Prioritami musí být kromě zajištění správnosti a
kvality technologického procesu zpracování autovraků rovněž bezpečnost provozu a ochrana
životního prostředí v lokalitě stavby.
V daném případě lze konstatovat, že potřeby provozu i navržené technické řešení jsou v zásadě v
souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky
v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.
Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na parametry zařízení, které
jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde
především o následující oblasti:
·

vodohospodářské zabezpečení provozu, včetně předcházení a řešení havarijních situací

·

nakládání s vlastními autovraky

·

nakládání s produkovanými nebezpečnými odpady.

V zásadě lze konstatovat, že technické řešení záměru respektuje zásady kladené na tento typ
provozu platnou legislativou, přičemž některé detaily vlastního technického provedení budou
upřesněny v dalších fázích přípravy a realizace záměru. Tyto požadavky jsou zohledněny v návrhu
stanoviska a budou předmětem navazujících správních řízení v přípravě a realizaci záměru.
Posuzovaný záměr (resp. způsob nakládání s odpady) odpovídá při respektování všech opatření
požadavkům na ochranu životního prostředí. Realizace záměru má kromě aspektů, které jsou
předmětem posuzování ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., i příznivý dopad na systém
odpadového hospodářství na území hl. m. Prahy. Pozitivně je záměr hodnocen i ze strany
Hlavního města Prahy.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dokumentace nastiňuje základní návrh opatření k vyloučení nebo omezení negativních vlivů
záměru na životní prostředí. Tento soubor opatření, který je prezentován na několika místech
dokumentace, respektuje hlavní zásady směřující k vyloučení či eliminaci možných negativních
důsledků provozu záměru na životní prostředí.
Uvedená opatření (formulovaná v dokumentaci) je nutno považovat za základ souboru opatření
z hlediska prevence, vyloučení, minimalizace a kompenzace možných důsledků realizace
hodnoceného záměru.
Opatření navržená v dokumentaci slouží jako hlavní podklad pro soubor podmínek doporučených
v návrhu stanoviska, který je součástí tohoto posudku. Většina opatření navržených v dokumentaci
je do návrhu stanoviska převzata. Některá opatření jsou přeformulována tak, aby odpovídala účelu
stanoviska a jejich splnění bylo jednoznačně kontrolovatelné, případně byla provedena jejich
formální úprava (úprava formulace, začlenění do následujících etap).
V zásadě žádné z opatření navržených v dokumentaci není sporné, aby bylo nutné provádět jejich
podrobnější rozbor. Dokumentace se v návrhu soustřeďuje na hlavní oblasti, ve kterých je
nezbytné realizovat opatření k vyloučení či snížení negativních vlivů na životní prostředí, přičemž
vychází z platné legislativy.
Některá opatření byla z hlediska věcných požadavků upřesněna. K uvedenému základnímu
souboru jsou v návrhu stanoviska připojena opatření vyplývající z projednání dokumentace, která
svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo snížení negativních vlivů záměru na
životní prostředí.
Dále jsou doplněna některá deklarativní opatření, jejichž plnění sice vyplývá z platné legislativy,
nicméně zpracovatel posudku považoval za vhodné je uvést v souboru doporučených podmínek.
Tato opatření mají spíše doplňující funkci ve vztahu k veřejnosti, současně však upozorňují na
neopominutelné povinnosti oznamovatele v následujících fázích přípravy a realizace záměru.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTACI
V této kapitole posudku jsou vyhodnocena vyjádření dotčených úřadů státní správy, dotčených
územně samosprávných celků a veřejnosti. V textu jsou uvedeny citace z doručených vyjádření,
jednotlivá vyjádření jsou uvedena v příloze posudku v plném znění.
Uvedena jsou vyjádření doručená k oznámení v rámci zjišťovacího řízení.
Formálně jsou zkrácené obsahy jednotlivých vyjádření napsány odlišným typem písma, stanovisko
zpracovatele posudku je napsáno normálním písmem.

1. Vyjádření dotčených úřadů státní správy
1.1. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí
Vyjádření zn.: MHMP-135616/2005/2/OOP/VI ze dne 22.7.2005
Vyjádření je členěno podle oblastí výkonu státní správy.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
Ve vyjádření je konstatováno, že záměr se nedotýká ploch ZPF.
Z hlediska lesů a lesního hospodářství
Ve vyjádření je konstatováno, že záměr se nedotýká ploch lesa ani pozemků určených
k plnění funkce lesa.
Z hlediska nakládání s odpady
Jsou uvedeny následující připomínky:
-

Nesprávně je klasifikován odpad 160101 nádrže na zkapalněný plyn
jde o kategorii O nikoli N.

-

U odpadu katalogové číslo 160121 není uvedeno, že jde o odpad
kategorie N.

-

V textu pod tabulkou je uvedeno, že odpady katalogových čísel
190202 a 190203 jsou předávány k recyklaci. Správně má být
191202 a 191203.

-

Nelze připustit použití techniky, která může způsobit znečištění
zeminy ropnými látkami, jak se uvádí na str. 16 nahoře, neboť
původce odpadu je povinen zabezpečit odpady před nežádoucím
znehodnocením viz § 16 odst. 1 písm. f).

-

Demontáž autovraků nezpůsobuje překvalifikaci odpadů, ale jde o
vznik odpadů z demontáže, to znamená, že jde o odpady
vznikající při činnosti původce z provozu zařízení, viz. § 16.3.

Uvedené připomínky vyplývají z platné legislativy a lze je považovat za formální nedostatky
dokumentace. Připomínky, se kterými se zpracovatel posudku ztotožňuje, nemají vliv na závěry
dokumentace či návrh stanoviska.
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Z hlediska ochrany ovzduší
Ve vyjádření je proveden rozbor zdrojů znečišťování ovzduší souvisejících s posuzovaným
záměrem. Závěrem je konstatováno, že vliv záměru na kvalitu ovzduší nebude významný a
imisní zatížení dotčené průmyslové lokality bude nadále majoritně určováno okolními zdroji,
zejména silně dopravně zatíženou komunikací – Průmyslovou ulicí.
Bez dalšího komentáře.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny
Ve vyjádření je uvedeno, že posouzení vlivů na životní prostředí je zpracováno z hlediska
zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny s dostatečnou
podrobností.
Z hlediska myslivosti
Ve vyjádření je konstatováno, že chráněné zájmy nejsou dotčeny.
Z hlediska ochrany vod
Ve vyjádření je uvedeno:
V areálu se bude zacházet se závadnými látkami. V případech, kdy
uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším
rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným
nebezpečím pro povrchové vody nebo podzemní vody, má uživatel
povinnost vypracovat plán opatření pro případ havárie. Havarijní
plán bude předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu OOP MHMP
před uvedením zařízení do provozu.

S požadavkem na zpracování havarijního plánu se zpracovatel posudku ztotožňuje a je zohledněn
v návrhu stanoviska v následujícím znění:
► Ke kolaudačnímu či jinému řízení o povolení provozu zařízení zpracovat a projednat havarijní
plán zařízení. Tento plán bude zohledňovat všechna rizika vyplývající z charakteru provozu a
místních podmínek v lokalitě provozovny.

1.2. Hygienická stanice hlavního města Prahy
Vyjádření č.j.: 2905/05/PV-HK/drCHh ze dne 1.7.2005
Ve vyjádření je uvedeno, že z hlediska požadavků stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, je předmětná stavby
v daném území možná a se záměrem lze souhlasit. Oznámení může z hlediska ochrany
veřejného zdraví nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi procesu
posuzování.
Bez dalšího komentáře.
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1.3. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha
Vyjádření zn.: 1/HI10092/05/Ber ze dne 27.7.2005
Vyjádření je členěno podle příslušných oddělení:
Oddělení ochrany ovzduší
Je uvedeno, že k oznámení nejsou žádné připomínky.
Oddělení odpadového hospodářství
Je uvedeno, že k oznámení nejsou žádné připomínky.
Oddělení ochrany přírody
Je uvedena následující připomínka:
Z dokumentace není zřejmé, zda záměrem budou dotčeny dřeviny
rostoucí mimo les. Z tohoto důvodu bychom chtěli upozornit na tu
skutečnost, že dřeviny (někdy v dokumentacích uváděné „náletové
dřeviny“) podléhají zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny.

Záměrem nebudou žádné stávající dřeviny dotčeny. Zařízení je umístěno do provozovny, která je
součástí průmyslového areálu. Plocha provozovny je zpevněna betonovými panely a nevyskytují
se zde žádné dřeviny. Zeleň nacházející se za hranicí průmyslového areálu nebude záměrem
dotčena.
Oddělení ochrany vod
Ve vyjádření je uvedeno:
Z
hlediska
OOV
nepovažujeme
technické
provedení
možné,
manipulační plochy a plochy nakládky za optimální. Ut ěsněné panely
a zejména plánovanou krycí hlinitopísčitou vrstvu nepovažujeme za
vhodné preventivní zařízení při úniku ropných látek zejména z toho
důvodu, že v tomto materiálu není zřejmý rozsah případného úniku
a není zde možné účelně použít sorpční prostředky. Ze zkušenosti
podotýkáme, že taková plocha je jednak zdrojem prachu pro
zaměstnance
(uvedené
skrápění
této
plochy
nepovažujeme
za
dostatečné) a jednak takové pracoviště nelze řádně udržovat v
čistotě a bývá i zdrojem sekundární kontaminace a následných
stížností. Lepší by byla pouze řádně zpevněná plocha, která by byla
pravidelně uklízena a kde by případné úniky ropných látek byly
zneškodňovány za použití sorbentů.

Za současného stavu je plocha provozovny tvořena betonovými panely, které jsou holé bez další
povrchové úpravy či vrstvy. Zmínka dokumentace o hlinitopísčité vrstvě na panelech je poněkud
zavádějící. Podle vyjádření zpracovatele byla myšlena podložní vrstva, přestože je uvedeno „ …
opatřených na povrchu hlinitopísčitou vrstvou.“ S vytvořením takové vrstvy na povrchu panelů není
tedy v rámci posuzovaného záměru uvažováno.
Volné a jinak nezabezpečené plochy budou sloužit pouze k manipulaci s odpady kategorie
„ostatní“. S odpady kategorie „nebezpečné“ bude nakládáno na zabezpečené rampě, vybavené
záchytnou vanou a dalšími prostředky k preventivní ochraně podloží provozovny.
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Panelová plocha by měly být uklízena a podle potřeby čištěna, aby se na ní nevytvářel povrch
hlíny, písku a dalších minerálních materiálů z provozu automobilové dopravy v provozovně.
Současně tak bude možné odstranit případný únik nebezpečných látek z dopravních prostředků.
V návrhu stanoviska jsou uvedené požadavky zohledněny v následujícím znění:
► K úpravě autovraků bude určena pouze zastřešená zvýšená rampa umístěná uprostřed
provozovny.
► Plocha rampy určená k přejímání, skladování a úpravě autovraků, shromažďování a skladování
nebezpečných odpadů, bude opatřena nepropustným povrchem pro minerální oleje a další
kapalné provozní náplně autovraků.
► Případné jiné prostory určené ke skladování autovraků před jejich úpravou budou vybaveny proti
úniku olejů a provozních náplní autovraků vhodnými technickými prostředky (záchytné vany,
jímky apod.) tak, aby nemohlo dojít k úniku látek nebezpečných vodám mimo skladovací prostory
na volný terén provozovny a do jejího podloží.
► Technické řešení prostor určených k nakládání s autovraky bude odpovídat požadavkům podle
platné legislativy, zejména pak dle vyhlášky č. 41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva
životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
► Zpevněné plochy a komunikace v provozovně budou udržovány v čistotě a pořádku.
► Zajistit v dostatečném množství vhodné sorpční prostředky k odstranění případných havarijních
úniků nebezpečných látek z dopravních prostředků.
► Prostory, kde bude nakládáno s nebezpečnými odpady a látkami, které mohou ohrozit kvalitu
povrchových nebo podzemních vod, vybavit dostatečným množstvím vhodných sanačních
havarijních prostředků.

1.4. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
Vyjádření č.j.: 2035/OOV/2005 ze dne 28.6.2005
Ve vyjádření je uvedeno, že pokud budou nutné požadavky na ochranu vod deklarované
v záměru respektovány, nemá k záměru zásadní připomínky.
Bez dalšího komentáře.
1.5. Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
Vyjádření zn.: 22143/ENV/720/05, OODP/3471/05 ze dne 21.7.2005
Ve vyjádření je uvedeno, že ve věci technických náležitostí a podrobností nakládání
s nebezpečnými odpady nejsou k záměru zásadní připomínky.
Bez dalšího komentáře.

2. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků
2.1. Hlavní město Praha, Rada hlavního města Prahy
Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1123 ze dne 16.8.2005
V usnesení RHMP se konstatuje, že se schvaluje vyjádření Hlavního města Prahy k záměru.
Vlastní vyjádření tvoří přílohu č. 1 usnesení a obsahuje zhodnocení v jednotlivých oblastech.
Z hlediska urbanistické koncepce
Bez připomínek, je v souladu s územním plánem.
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Z akustického hlediska
Bez zásadních připomínek; v další fázi projektové přípravy doporučujeme:
-

doplnit popis budoucí akustické situace v tabulce zdrojů na str.
17 o relevantní údaj o hladině hluku z jednotlivých zdrojů (musí
tam být udán buď akustický výkon nebo hladina hluku v
konkrétní vzdálenosti od zdroje),

-

přepočítat hlukovou imisi z uvedených
zástavbě na okraji obytné zóny.

zdrojů

k nejbližší

obytné

Posuzovaný záměr je z akustického hlediska zcela bezproblémový. Proto i stanovení imise hluku
z tohoto provozu v místě nejbližší chráněné zástavbě lze považovat za zbytečné. Provozovna se
nachází uvnitř průmyslového areálu ve vzdálenosti cca 600 m od obytné zástavby, od které je dále
oddělena dalšími objekty a železničními vlečkami. Proto vliv provozu zařízení na hlukovou situaci
na okraji zástavby MČ Dolní Měcholupy nebude prakticky objektivně prokazatelný ani subjektivně
zjistitelný.
V případě, že by takový požadavek byl v navazujících správních řízení vznesen, bude řešen
v souladu s požadavky dotčených správních a samosprávných úřadů.
Z hlediska ochrany ovzduší
Bez připomínek.
Z hlediska městské zeleně
Bez připomínek.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny
Bez připomínek.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
Bez připomínek.
Z geologického hlediska
Bez připomínek.
Z hlediska hospodaření s odpady
Bez připomínek, je v souladu s Plánem odpadového hospodářství hl. m. Prahy.
Z dopravního hlediska
Bez připomínek.
Zásobování vodou
Bez připomínek.
Z hlediska odkanalizování a vodních toků
Ve vyjádření je uvedeno:
Provoz posuzovaného záměru nepředstavuje významnější nebezpečí
pro
kvalitu
povrchových
a
podzemních
vod
za
předpokladu
dodržování provozního řádu zařízení a na manipulační ploše bude
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nakládáno pouze s odpady kategorie ostatní.
V dalším stupni dokumentace nutno zvážit, zejména při rozšíření či
rekonstrukci
plochy
pro
třídění,
realizaci
dešťové
kanalizace
s odlučovačem ropných látek.

Požadavek na nakládání s odpady kategorie ostatní na volných plochách v provozovně je plně
v souladu s požadavky platné legislativy a je zohledněn i v návrhu stanoviska v následující
podobě:
► V zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady bude nakládáno pouze s autovraky (kód
odpadu 160104) a odpady produkovanými při jejich zpracování. Jiné druhy nebezpečných
odpadů nebudou do zařízení přijímány.
► V rámci provozního řádu upřesnit druhy odpadů kategorie ostatní i kategorie nebezpečný, se
kterými bude v zařízení nakládáno.
► K úpravě autovraků bude určena pouze zastřešená zvýšená rampa umístěná uprostřed
provozovny.
► Plocha rampy určená k přejímání, skladování a úpravě autovraků, shromažďování a skladování
nebezpečných odpadů, bude opatřena nepropustným povrchem pro minerální oleje a další
kapalné provozní náplně autovraků.
► Případné jiné prostory určené ke skladování autovraků před jejich úpravou budou vybaveny proti
úniku olejů a provozních náplní autovraků vhodnými technickými prostředky (záchytné vany,
jímky apod.) tak, aby nemohlo dojít k úniku látek nebezpečných vodám mimo skladovací prostory
na volný terén provozovny a do jejího podloží.
► Technické řešení prostor určených k nakládání s autovraky bude odpovídat požadavkům podle
platné legislativy, zejména pak dle vyhlášky č. 41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva
životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Otázka vybavení systému kanalizace z hlediska prevence a možných úniků ropných látek by měla
být řešena v kontextu celého areálu a konečného způsobu nakládání se srážkovými vodami. Za
předpokladu respektování předchozích podmínek není nezbytné okamžité řešení systému
odkanalizování provozovny a celého průmyslového areálu.
Z hlediska zásobování teplem
Bez připomínek.
Z hlediska zásobování zemním plynem, elektrickou energií a z hlediska telekomunikací
Bez připomínek.
2.2. Městská část Praha – Dolní Měcholupy
Vyjádření zn.: 935/05 ze dne 9.8.2005
Ve vyjádření jsou uvedeny následující připomínky:
1. V uvedené lokalitě je provozováno schválené zařízení pro sběr, výkup,
úpravu
a
skladování
kovového
odpadu
včetně
autovraků
s
provizorními náplněmi – kat. č. 16 01 04 (a.s. Kovošrot Praha),
které je schopno zpracovat až 150.000 t kovových odpadů za rok.
V současné době vytíženost této kapacity je cca 60 %. Kapacita pro
ekologické zpracování autovraků je v současnosti ve výši min. 15.000
tun/rok a tento objem zpracování je zahrnut do POH hl.m. Prahy
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včetně uvedení Kovošrotu Praha, a.s., jako jednoho z hlavních
zpracovatelů
autovraků
na
území
hlavního
města
Prahy.
V
současnosti se v Kovošrotu Praha, a.s., zpracuje cca 20-30 ks
autovraků/měsíc (není zájem o ekologickou likvidaci).

Problematiku stávajících nevyužitých kapacit nelze považovat za připomínku v rámci procesu
posuzování vlivů na životní prostředí. Za předpokladu, že záměr je v souladu s Plánem
odpadového hospodářství hlavního města Prahy, jak je zmíněno v dokumentaci i ve vyjádření
Rady hlavního města Prahy, nelze záměr odmítnout jako nepotřebný. I v takovém případě by však
musel být posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí jako jakýkoli jiný podnikatelský záměr.
2. Novelizovaný zákon o odpadech včetně novelizované Vyhlášky č.
383/2001 Sb., z ledna 2005 o podrobnostech nakládání s odpady,
příloha č. 18 striktně určuje technické požadavky na nakládání
s autovraky:
a) Skladování v zařízení ke sběru autovraků
b) Zpracování autovraků včetně postupů pro jejich zpracování
Nepropustné povrchy pro minerální oleje a další kapalné provozní
náplně autovraků musí být provedeny podle norem, které naplňují
zákon o vodách. Natření betonové podlahy barvou, která je odolná
ropným látkám, je ochranou dle našeho názoru nevyhovující (je
zpracováván kovový odpad – ocelový a litinový šrot). Totéž platí pro
bezodtoké jímky. Současné stávající plochy pro sběr a zpracování
autovraků a jiných nebezpečných odpadů jsou z ekologických hledisek
nevyhovující a musí být provedeny nezbytné stavební úpravy.
Dešťová kanalizace z daného pracovního prostoru by měla být
ukončena odlučovačem ropných látek.

S požadavkem na úpravu ploch určených k nakládaní s nebezpečnými odpady lze plně souhlasit.
Z dokumentace není jednoznačně zřejmé, zda nátěr na betonové zastřešené rampě odolný látkám
na bázi ropy je zamýšlen jako současný nebo s uvažovaným obnovením. Technické požadavky na
řešení zařízení pro nakládání s autovraky definuje citovaná vyhláška č. 383/2001 Sb., ve znění
vyhlášky č. 41/2005 Sb. Veškeré plochy, na kterých bude nakládáno s nebezpečnými odpady,
musí být opatřeny nepropustnými povrchy pro minerální oleje a další kapalné provozní náplně
autovraků. Vlastní technické řešení bude předmětem následné projektové přípravy a správních
řízení. V návrhu stanoviska jsou zahrnuty podmínky v následujícím znění:
► Plocha rampy určená k přejímání, skladování a úpravě autovraků, shromažďování a skladování
nebezpečných odpadů, bude opatřena nepropustným povrchem pro minerální oleje a další
kapalné provozní náplně autovraků.
► Případné jiné prostory určené ke skladování autovraků před jejich úpravou budou vybaveny proti
úniku olejů a provozních náplní autovraků vhodnými technickými prostředky (záchytné vany,
jímky apod.) tak, aby nemohlo dojít k úniku látek nebezpečných vodám mimo skladovací prostory
na volný terén provozovny a do jejího podloží.
► Technické řešení prostor určených k nakládání s autovraky bude odpovídat požadavkům podle
platné legislativy, zejména pak dle vyhlášky č. 41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva
životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Na ostatních plochách mimo výše zmíněné rampy je přípustné pouze nakládání s odpady
kategorie ostatní. Proto ani zabezpečení kanalizace odlučovačem ropných látek není navrhováno.
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3. Záměr neobsahuje seznam společností včetně budoucích smluvních
vztahů, kterým společnost GERA bude vytěžené nekovové odpady
vznikající v průběhu zpracování kovových odpadů předávat k dalšímu
ekologickému zpracování-využití.

Otázka smluvních vztahů a následného využití odpadů ze zpracování autovraků není v rámci
procesu posuzování vlivů na životní prostředí řešena. Provozovatel by měl přehled dalšího využití
či odstranění odpadů doložit ke kolaudačnímu řízení či jinému správnímu řízení, kterým bude
povolen provoz zařízení. V návrhu stanoviska je tento požadavek zohledněn v následujícím znění:
► Ke kolaudačnímu či jinému řízení o povolení provozu zařízení doložit doklady o nakládání s
odpady v průběhu výstavby a předložit smlouvy o předávání odpadů k využití nebo odstranění
oprávněnou osobou pro trvalé užívání zařízení.
4. Autovraky
jsou
ze
zákona
odpadem
nebezpečným.
Zpracování
nebezpečných odpadů vyžaduje důsledný monitoring zařízení jako
ochrana a vyloučení negativních vlivů na životní prostředí. Popsaný
monitoring považujeme za nedostatečný.

S uvedenou připomínkou lze souhlasit v tom, že monitoring navržený v dokumentaci je zaměřen
pouze na případné dlouhodobé následky provozu zařízení (sledování obsahu ropných látek
v podsypu panelů 1x za 2 roky). S ohledem na charakter provozu by měl být monitoring zaměřen
zejména na kontrolu běžného provozu a dodržování provozní kázně (úniky nebezpečných látek na
plochách, skladování odpadů na provozovně, a pod).
Návrh sledování (monitoringu) musí být dle § 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, součástí podkladů k žádosti o souhlas s provozováním zařízení k využívání,
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. Tento návrh bude tedy zpracováván v následujících
fázích přípravy záměru a bude vycházet jak z požadavků příslušných správních úřadů, tak ze
stanoviska MŽP. V návrhu stanoviska je podmínka zohledněna v následujícím znění:
► Ke kolaudačnímu či jinému řízení o povolení provozu zařízení zpracovat a projednat provozní řád
zařízení. V provozním řádu bude stanoven rozsah a četnost monitorování v následujících
oblastech:
a) pravidelná kontrola všech ploch určených k nakládání s odpady
b) pravidelná kontrola všech ostatních ploch v rámci provozovny z hlediska drobných úniků
nebezpečných látek
c) kontrola preventivních opatření k ochraně vzniku havarijní situace (záchytné vany,
skladovaní prostory, a pod).
5. Protože firma GERA, export import, spol. s r.o. v současné době už
provozuje
svou
činnost,
měla
by
tato
veškerá
projednávaná
dokumentace této činnosti předcházet. V současné době je záměr již
realizován. Společnost provádí sběr, výkup, úpravu a skladování
kovového odpadu . viz reklamní tabule před vjezdem do areálu ZKL
– ZRL Praha, a.s.

V současné době provozuje f. GERA, export-import, spol. s r.o., na provozovně Ke Kablu 378
zařízení pro nakládání s odpady kategorie ostatní. Zařízení je povoleno rozhodnutím Magistrátu
hlavního města Prahy a je takto i provozováno. Zařízení pro nakládání s ostatními odpady do
kapacity 1 000 tun/rok nespadá do režimu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Posuzovaným záměrem je provozování zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, které od
kapacity 100 tun/rok do režimu citovaného zákona spadá, a proto byl na základě oznámení dle § 6
citovaného zákona proces posuzování vlivů na životní prostředí zahájen.
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Na provoz výše zmíněného zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou do 1 000 tun/rok
nemá tento proces posuzování žádný dopad.

3. Vyjádření veřejnosti
V průběhu zjišťovacího řízení nebylo doručeno žádné vyjádření veřejnosti k posuzovanému
záměru.
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CELKOVÉ
POSOUZENÍ
AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

K procesu posuzování vlivů na životní prostředí bylo předloženo oznámení (dokumentace) o
hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr
Zařízení na sběr, výkup a využívání kovového odpadu a autovraků,
provozovna Ke Kablu 378, Praha 10
v k.ú. Dolní Měcholupy
zpracovaná Ing. Jiřinou Svobodovou.
Oznámení, resp. dokumentace, bylo posouzeno dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., v rozsahu přílohy č. 5 zákona.
Na základě předložené dokumentace, závěrů ze zjišťovacího řízení, obdržených vyjádření
dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných celků, na základě prohlídky
zájmového území, doplňujících informací ze strany oznamovatele a zpracovatele dokumentace, a
ověření vstupních parametrů uváděných v dokumentaci lze konstatovat, že posuzovaný záměr je
z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný.
Výstavbou a provozem zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady nebude při respektování
doporučených opatření a platných právních norem významně negativně ovlivněno zdraví obyvatel
a jednotlivé složky životního prostředí.
Veškeré předpokládané negativní důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v
přijatelných mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí
v zájmovém území záměru.
Mezi aspekty, kterým je nutné věnovat zvláštní pozornost v následující přípravě, realizaci a
provozu záměru, patří u hodnoceného záměru
-

zabezpečení nakládání s odpady kategorie nebezpečný

-

prevence úniků nebezpečných látek mimo zabezpečené plochy a havarijní prostředky
s možností znečištění geologického podloží a vod.

Vlivy na dopravní situaci, kvalitu ovzduší a hlukovou situaci jsou hodnoceny jako málo významné,
nepřesahují míru stanovenou zákony, a dalšími právními normami či předpisy.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí (voda, půda, horninové prostředí a geofaktory, živé
složky přírody, krajina, hmotný majetek a památky) jsou charakterizovány jako zanedbatelné až
nulové, lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách
životního prostředí.
Vlivy přesahující státní hranice jsou u posuzovaného záměru vyloučeny.
Pro navazující etapy přípravy, výstavby a provozu záměru jsou v návrhu stanoviska formulovány
podmínky vycházející ze všech zjištěných skutečností v rámci zpracování posudku.
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VII. NÁVRH STANOVISKA

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne ……. 2005
Č.j.: …………

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí)

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
Zařízení na sběr, výkup a využívání kovového odpadu a autovraků

název záměru:

provozovna Ke Kablu 378, Praha 10

2. Kapacita (rozsah) záměru
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
je následující:
Kategorie: I (záměry vždy podléhající posouzení)
Bod: 10.1 – Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady s kapacitou nad 1000 t/rok.
Celková navržená kapacita zařízení činí 12 000 tun odpadů ročně.
z toho cca

7 200 tun/rok odpadů kategorie nebezpečný
4 800 tun/rok odpadů kategorie ostatní.

3. Umístění záměru
(kraj, obec, katastrální území)
kraj:

Hlavní město Praha

obec:

Praha, Městská část Praha-Dolní Měcholupy

katastrální území:

Dolní Měcholupy

4. Obchodní firma oznamovatele
název:
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5. IČ oznamovatele
IČO:

4524 0540

6. Sídlo (adresa) oznamovatele
sídlo:

Na Ořechovce 45, 162 00 Praha 6

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
1. Oznámení
zpracovatel:

Ing. Jiřina Svobodová, Čs. Armády 1079/30, 405 021 Děčín

datum předložení:

27.4.2004, doplněk 20.5.2005

2. Dokumentace
zpracovatel:

Ing. Jiřina Svobodová, Čs. Armády 1079/30, 405 021 Děčín

datum předložení:

27.4.2004, doplněk 20.5.2005
Na základě zjišťovacího řízení bylo konstatováno, že oznámení
nahrazuje dokumentaci a není nutné jeho dopracování.

3. Posudek
zpracovatel:

Ing. Alexandr Mertl, Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 961/196/OPV/93, vydáno dne
7.6.1994

datum předložení:

11.10.2005

4. Veřejné projednání
místo:

bude doplněno po veřejném projednání

datum konání:

bude doplněno po veřejném projednání

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Oznámení k posuzovanému záměru bylo příslušnému úřadu předloženo 27.4.2005.
Dne 20.5.2005 bylo oznámení doplněno ve smyslu požadavků příslušného úřadu.
Dopisem MŽP, OPVI, č.j. 3404/OPVI/05 ze dne 8.6.2005 bylo zajištění procesu posuzování
vlivů na životní prostředí převedeno na Odbor výkonu státní správy I, MŽP.
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 20.6.2005.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 17.8.2005 pod č.j.: 500/1084/503 10/05 s následujícím
závěrem (citace):

„Záměr „Zařízení na sběr, výkup a využívání kovového odpadu a autovraků, provozovna Ke
Kablu 378, Praha 10“ naplňuje dikci bodu 10.1, kategorie I, přílohy č. 1 k citovanému zákonu.
Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda
může předložené oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu nahradit dokumentaci, případně
upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
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Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že předložené
oznámení dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu není nutné dopracovávat a považuje se za
dokumentaci.
Všechny obdržené připomínky budou zohledněny v rámci zpracování posudku a při formulaci
stanoviska příslušného úřadu dle § 10 citovaného zákona.“ (konec citace)
Dokumentace a doručená vyjádření byla předána zpracovateli posudku 22.8.2005.
Smlouva na zpracování posudku byla uzavřena dne 20.9.2005.
Zpracovaný posudek byl příslušnému úřadu předložen 11.10.2005.
Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku považuje oznámení (dokumentaci) o hodnocení vlivů záměru na životní
prostředí za akceptovatelné bez zásadních připomínek. Dokumentace je zpracovaná standardním
způsobem v souladu s požadavky Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. Požadavky formulované
v písemném závěru zjišťovacího řízení korespondují s textem dokumentace a nejsou s návrhem
řešení záměru v rozporu.
Pro ověření významnosti některých vlivů byla provedena prohlídka lokality a ověření informací
uváděných v dokumentaci a jednotlivých vyjádřeních.
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších zjištěných
informací doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru
„Zařízení na sběr, výkup a využívání kovového odpadu a autovraků, provozovna Ke Kablu
378, Praha 10“ v předložené variantě navrhovaného umístění i technického řešení a navrhuje
podmínky pro navazující správní řízení a užívání stavby.
Závěry veřejného projednání:
Bude doplněno po veřejném projednání dokumentace a posudku (§ 9 a § 17 zákona).

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela
zahrnuta
Ve zjišťovacím řízení se k oznámení záměru vyjádřily následující dotčené správní úřady a dotčené
územně samosprávné celky:
1. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí
Vyjádření zn.: MHMP-135616/2005/2/OOP/VI ze dne 22.7.2005

2. Hygienická stanice hlavního města Prahy
Vyjádření č.j.: 2905/05/PV-HK/drCHh ze dne 1.7.2005

3. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha
Vyjádření zn.: 1/HI10092/05/Ber ze dne 27.7.2005

4. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
Vyjádření č.j.: 2035/OOV/2005 ze dne 28.6.2005

5. Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
Vyjádření zn.: 22143/ENV/720/05, OODP/3471/05 ze dne 21.7.2005

6. Hlavní město Praha, Rada hlavního města Prahy
Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1123 ze dne 16.8.2005
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7. Městská část Praha – Dolní Měcholupy
Vyjádření zn.: 935/05 ze dne 9.8.2005

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Navržený záměr „Zařízení na sběr, výkup a využívání kovového odpadu a autovraků, provozovna
Ke Kablu 378, Praha 10“ je umístěn na ploše dlouhodobě využívané pro nakládání s odpady
v rámci existujícího průmyslového areálu.
Posuzovaný záměr (resp. způsob nakládání s odpady) lze zařadit do systému odpadového
hospodářství na území Hlavního města Prahy, který předpokládá budování zařízení tohoto typu
k zajištění bezpečného nakládání s autovraky a jejich materiálového využití. Pozitivně je záměr
hodnocen i ze strany Hlavního města Prahy.
Na základě předložené dokumentace, závěrů ze zjišťovacího řízení, obdržených vyjádření
dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných celků, na základě prohlídky
zájmového území, doplňujících informací ze strany oznamovatele a zpracovatele dokumentace, a
ověření vstupních parametrů uváděných v dokumentaci lze konstatovat, že posuzovaný záměr je
z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný.
Výstavbou a provozem zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady nebude při respektování
doporučených opatření a platných právních norem významně negativně ovlivněno zdraví obyvatel
a jednotlivé složky životního prostředí.
Veškeré předpokládané negativní důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v
přijatelných mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí
v zájmovém území záměru.
Mezi aspekty, kterým je nutné věnovat zvláštní pozornost v následující přípravě, realizaci a
provozu záměru, patří u hodnoceného záměru:
-

zabezpečení nakládání s odpady kategorie nebezpečný

-

prevence úniků nebezpečných látek mimo zabezpečené plochy a havarijní prostředky
s možností znečištění geologického podloží a vod.

Vlivy na dopravní situaci, kvalitu ovzduší a hlukovou situaci jsou hodnoceny jako málo významné,
nepřesahují míru stanovenou zákony, a dalšími právními normami či předpisy.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí (voda, půda, horninové prostředí a geofaktory, živé
složky přírody, krajina, hmotný majetek a památky) jsou charakterizovány jako zanedbatelné až
nulové, lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách
životního prostředí.
Vlivy přesahující státní hranice jsou u posuzovaného záměru vyloučeny.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí
Technické řešení nově umísťované technologie musí splňovat požadavky platné legislativy, která
pro daný typ zařízení předepisuje poměrně podrobné podmínky ve vztahu k nakládání
s nebezpečnými odpady.
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Technické a technologické řešení popsané v dokumentaci vychází jednak z lokalizace záměru a
jednak z vlastní technologie zaměřené na nakládání s nebezpečnými odpady – autovraky. Vlastní
technologické řešení je poměrně jednoduché a spočívá v oddělení veškerých nebezpečných
složek ze zpracovávaného autovraku tak, aby bylo zajištěno maximální zpětné využití
materiálového podílu ze zpracovávaných autovraků a vzniklé nebezpečné odpady byly vhodným
způsobem využity či odstraněny.
Kromě technického zabezpečení zařízení spočívající v bezpečné manipulaci s nebezpečnými
odpady (složkami) je základem provozu takového zařízení provozní (organizační a technologická)
kázeň. Lidský faktor může být zdrojem značných provozních komplikací a v případě závažného
zanedbání i zdrojem znečištění životního prostředí. Proto je důležité věnovat vyškolení
zodpovědného vedoucího provozovny i ostatní obsluhy dostatečnou pozornost.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v dokumentaci
popsáno dostačujícím způsobem. Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající
z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci následující přípravy záměru pro následná
správní řízení k povolení posuzovaného záměru. Prioritami musí být kromě zajištění správnosti a
kvality technologického procesu zpracování autovraků rovněž bezpečnost provozu a ochrana
životního prostředí v lokalitě stavby.
V daném případě lze konstatovat, že potřeby provozu i navržené technické řešení jsou v zásadě v
souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky
v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.
Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na parametry zařízení, které
jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde
především o následující oblasti:
·

vodohospodářské zabezpečení provozu, včetně předcházení a řešení havarijních situací

·

nakládání s vlastními autovraky

·

nakládání s produkovanými nebezpečnými odpady.

V zásadě lze konstatovat, že technické řešení záměru respektuje zásady kladené na tento typ
provozu platnou legislativou, přičemž některé detaily vlastního technického provedení budou
upřesněny v dalších fázích přípravy a realizace záměru. Tyto požadavky jsou zohledněny v návrhu
stanoviska a budou předmětem navazujících správních řízení v přípravě a realizaci záměru.

3.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek
pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Návrh opatření k vyloučení nebo omezení negativních vlivů záměru na životní prostředí, který
umožňuje realizaci záměru bez výraznějších negativních důsledků, vychází z charakteru záměru a
rozboru možných vlivů na životní prostředí.
Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na
životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
navržená v dokumentaci byla v posudku doplněna na základě obdržených vyjádření dotčených
správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a dalších zjištěných údajů a informací.
Přehled doporučených opatření uplatněných v návrhu stanoviska je uveden v kapitole
“III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru”.

4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla zpracována a hodnocena jedna aktivní
varianta realizace záměru. Stanovení pořadí variant je tedy bezpředmětné.
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5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
V rámci zjišťovacího řízení bylo doručeno celkem 7 vyjádření, z toho 5 vyjádření dotčených
správních úřadů a 2 vyjádření dotčených územně samosprávných celků. Vyjádření veřejnosti
v rámci zjišťovacího řízení nebylo doručeno.
Všechny požadavky a připomínky obsažené v doručených vyjádřeních byly v posudku
vyhodnoceny a vypořádány. Všechny oprávněné požadavky obsažené v těchto vyjádřeních, které
spadají do kompetence zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, byly
zpracovatelem posudku zařazeny do návrhu stanoviska.
Ve většině vyjádření jsou navrhovány a požadovány různé typy opatření a formulovány požadavky
na řešení záměru, které jsou v textu posudku vyhodnoceny. Žádné vyjádření neobsahuje
odůvodněný nesouhlas s realizací posuzovaného záměru. Ze všech podkladů je patrné, že při
respektování požadovaných a doporučených opatření bude záměr pro dotčené správní úřady i
samosprávné územní celky akceptovatelný.

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru
Na základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, posudku, veřejného projednání a
vyjádření k nim uplatněných
vydává
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v souladu s § 10 odst. 1
téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
souhlasné stanovisko
k záměru
„Zařízení na sběr, výkup a využívání kovového odpadu a autovraků
provozovna Ke Kablu 378, Praha 10“
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních
přípravy, realizace a užívání záměru a budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.
Doporučená varianta
Na základě závěrů posudku a veřejného projednání se k realizaci doporučuje aktivní varianta
záměru „Zařízení na sběr, výkup a využívání kovového odpadu a autovraků, provozovna Ke Kablu
378, Praha 10“ popsaná v dokumentaci a posudku.
Podmínky souhlasného stanoviska
A) Podmínky pro přípravu záměru a provádění stavby
1. V zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady bude nakládáno pouze s autovraky (kód
odpadu 160104) a odpady produkovanými při jejich zpracování. Jiné druhy nebezpečných
odpadů nebudou do zařízení přijímány.
2. V rámci provozního řádu upřesnit druhy odpadů kategorie ostatní i kategorie nebezpečný, se
kterými bude v zařízení nakládáno.
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3. K úpravě autovraků bude určena pouze zastřešená zvýšená rampa umístěná uprostřed
provozovny.
4. Plocha rampy určená k přejímání, skladování a úpravě autovraků, shromažďování a
skladování nebezpečných odpadů, bude opatřena nepropustným povrchem pro minerální oleje
a další kapalné provozní náplně autovraků.
5. Případné jiné prostory určené ke skladování autovraků před jejich úpravou budou vybaveny
proti úniku olejů a provozních náplní autovraků vhodnými technickými prostředky (záchytné
vany, jímky apod.) tak, aby nemohlo dojít k úniku látek nebezpečných vodám mimo skladovací
prostory na volný terén provozovny a do jejího podloží.
6. Technické řešení prostor určených k nakládání s autovraky bude odpovídat požadavkům podle
platné legislativy, zejména pak dle vyhlášky č. 41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
7. Využitelné části vozidel s obsahem kapalin či jinak znečištěné budou skladovány ve skladu
barevných kovů pouze v uzavřených prostředcích k tomu určených, které splňují požadavky
platné legislativy. Jakákoliv manipulace s těmito materiály či odpady v tomto objektu mimo
uzavřené skladovací či přepravní prostředky nebude prováděna.
8. K odčerpání provozních kapalin a náplní charakteru nebezpečných látek z autovraků bude
využíváno výhradně speciální zařízení s napojením na shromažďovací nádoby a prostředky.
Toto zařízení bude umístěno na zabezpečené ploše zastřešené rampy.
9. Jednotlivá zařízení určená pro přejímání, skladování a zpracování autovraků, shromažďování a
skladování nebezpečných odpadů, budou vybavena havarijními jímkami podle charakteru
odpadů a skladovaných kapacit tak, aby byl vyloučen únik látek nebezpečných vodám mimo
plochu rampy a na nezabezpečené plochy.
10. Třískové hospodářství v prostoru provozovny bude zachováno v současném rozsahu a
provedení. Případné úpravy spočívající v přemístění shromažďovacích nádrží pro nebezpečné
odpady nesmí ovlivnit funkci celého hospodářství včetně ocelové záchytné vany.
11. V rámci přípravy zařízení budou navržena opatření na protipožární zabezpečení jednotlivých
úseků provozovny. Návrh bude ve formě požární zprávy projednán s příslušným úřadem
vykonávajícím státní požární dozor.
12. Ke kolaudačnímu či jinému řízení o povolení provozu zařízení doložit doklady o nakládání s
odpady v průběhu výstavby a předložit smlouvy o předávání odpadů k využití nebo odstranění
oprávněnou osobou pro trvalé užívání zařízení.
13. Ke kolaudačnímu či jinému řízení o povolení provozu zařízení zpracovat a projednat provozní
řád zařízení. V provozním řádu budou respektovány postupy pro zpracování autovraků dle
platné legislativy. V provozním řádu bude stanoven rozsah a četnost monitorování v
následujících oblastech:
a) pravidelná kontrola všech ploch určených k nakládání s odpady
b) pravidelná kontrola všech ostatních ploch v rámci provozovny z hlediska drobných úniků
nebezpečných látek
c) kontrola preventivních opatření k ochraně vzniku havarijní situace (záchytné vany,
skladovaní prostory, a pod).
14. Ke kolaudačnímu či jinému řízení o povolení provozu zařízení zpracovat a projednat havarijní
plán zařízení. Tento plán bude zohledňovat všechna rizika vyplývající z charakteru provozu a
místních podmínek v lokalitě provozovny.
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B) Podmínky pro užívání stavby (trvalý provoz zařízení)
15. Zařízení bude provozováno výlučně v denní době (600 – 2200 hod). Provoz zdrojů hluku
(nakladač, hydraulické nůžky, lis) bude omezen na dobu 700 – 2100 hod. Ve dnech pracovního
klidu nebude zařízení provozováno.
16. Do zařízení budou autovraky přijímány pouze pokud bude k dispozici volná kapacita pro
skladování autovraků před jejich úpravou s příslušným zabezpečením příp. bude volný prostor
k jejich úpravě na zabezpečené zastřešené rampě. V opačném případě nebudou autovraky do
zařízení přijímány.
17. Jako shromažďovací prostředky pro nebezpečné odpady budou používány výlučně speciální
nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže, které splňují požadavky platné legislativy, zejména
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění), vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady (v platném znění) a zvláštní předpisy na ochranu životního
prostředí a veřejného zdraví.
18. Skladování odpadů bude prováděno v souladu s platnou legislativou. Sklady, jejich části a
skladovací prostředky budou oddělené a vzájemně utěsněné tak, aby bylo zabráněné míšení
jednotlivých druhů odpadů a zabráněno úniku do okolního prostředí. Provedením a organizací
provozu bude zabezpečeno, že nedojde k ohrožení zdraví lidí a poškození žádné ze složek
životního prostředí.
19. Manipulaci s tekutými nebezpečnými odpady provádět pouze nad záchytnou vanou na
zabezpečené ploše zastřešené rampy.
20. Množství skladovaných použitých pneumatik nepřekročí objem jednoho železničního vagónu.
21. Provozovatel zařízení je povinen vést evidenci odpadů v souladu s platnou legislativou.
22. Zpevněné plochy a komunikace v provozovně budou udržovány v čistotě a pořádku.
23. Zajistit v dostatečném množství vhodné sorpční prostředky k odstranění případných havarijních
úniků nebezpečných látek z dopravních prostředků.
24. Prostory, kde bude nakládáno s nebezpečnými odpady a látkami, které mohou ohrozit kvalitu
povrchových nebo podzemních vod, vybavit dostatečným množstvím vhodných sanačních
havarijních prostředků.
25. Pro dopravu odpadů budou v maximální míře využívány prostředky železniční dopravy.
26. Provádět monitorování všech parametrů zařízení podle schváleného provozního řádu a
vydaných správních rozhodnutí k provozu zařízení.
27. Věnovat soustavnou pozornost minimalizaci nestandardních a havarijních stavů. Běžná
prohlídka a kontrola provozovny a provozních zařízení bude prováděna minimálně 1x týdně.
28. Pokud dojde přes veškerá preventivní opatření k úniku látek, které mohou ohrozit jakost
povrchových nebo podzemních vod, neprodleně zabránit dalšímu šíření těchto látek a podle
situace provést další sanační zásahy v souladu se schváleným plánem opatření pro případ
havárie.
29. Po ukončení činnosti zařízení provést vyčištění veškerých ploch, které byly v kontaktu se
závadnými látkami a vhodné odstranění zařízení s obsahem nebezpečných látek.
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),
ve znění pozdějších předpisů, a nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů.
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Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na
žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanoveními § 4 odst. 1 písm. e) a § 10
odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí).
Konec textové části posudku.
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Přehled použitých zdrojů
1. Svobodová J.:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů – GERA, Export, Import, spol. s r.o.
Praha, Oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., 04/2005

2. Závěr zjišťovacího řízení, Ministerstvo životního prostředí, OVSS I, č.j.: 500/1084/503 10/05
ze dne 17.8.2005
3. Vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků
k oznámení – viz příloha č. 1 posudku.
4. Doplňující informace oznamovatele k záměru a zpracovatele oznámení, 09/2005
5. Poznatky z konzultace s příslušnými správními úřady, 09/2005
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Závěrečná doložka
Datum zpracování posudku:

10.10.2005

Jméno, příjmení, pracoviště a telefon zpracovatele posudku:

Ing. Alexandr Mertl
oprávněná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby,
činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků
hodnotící vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí
osvědčení odborné způsobilosti vydalo MŽP ČR dne 7.6.1994 pod č.j. 961/196/OPV/93

Trstěnice 106
569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz

Podpis pověřeného zpracovatele posudku:

……………………………………
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Příloha č. 1
Vyjádření dotčených úřadů státní správy, dotčených samosprávných územních
celků a veřejnosti k dokumentaci

Příloha č. 2
Doklad o autorizaci zpracovatele posudku

