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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění k dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „Zvýšení
kapacity zpracování odpadních katalyzátorů“ na životní prostředí, a to na základě písemného
pověření Ministerstva životního prostředí ze dne 27. dubna 2017 č. j. 1221/500/17,
29715/ENV/17 a smlouvy č. 69/SD/OVSS I/17.
Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku § 9 a dle rozsahu přílohy č. 5
zákona č. 100/2002 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

-2-

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Zvýšení kapacity zpracování odpadních katalyzátorů

Předána byla následující vyjádření:
Vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci)
Ke zveřejněné dokumentaci obdržel příslušný úřad následujících 9 vyjádření
a stanovisek:
A/

Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků:
1. Středočeský kraj ze dne 16. 3. 2017, č.j.: 037859/2017/KUSK
2. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha ze dne 3. 3. 2017,
č.j. ČIŽP/41/IPP/1702359.001/17/PVZ
3. Krajský úřad – Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne
20. 3. 2017, č.j.: 025769/2017/KUSK
4. Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí ze dne 3. 3. 2017, č.j.:
MUCE 14075/2017 OŽP/L/Fi
5. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 22. 2. 2017,
čj. KHSSC 08591/2017
6. MŽP, odbor ochrany ovzduší – interní sdělení ze dne 24. 3. 2017, č.j.: 482/780/17
7. MŽP, odbor ochrany vod – interní sdělení ze dne 23. 2. 2017, č.j.: 413/740/17
8. MŽP, odbor odpadů – interní sdělení ze dne 2. 3. 2017, č.j.: 675/720/17
9. MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence ze dne
9. 3. 2017

Výchozí podklady
Podklady pro zpracování posudku byly zejména:
• Dokumentace záměru „Zvýšení kapacity zpracování odpadních katalyzátorů“, zpracovaná
dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
• Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků,
veřejnosti
• Korespondence příslušného úřadu (Ministerstva životního prostředí) v rámci procesu
posuzování vlivů záměru na životní prostředí
• Místní šetření, seznámení s technologií včetně prohlídky širšího okolí.
• Pořízená fotodokumentace umístění záměru a okolí.
• Diskuse se zástupcem investora.
• Doplňující informace zpracovatele dokumentace.
• Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému záměru.
• Mapové a jiné podklady.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
I.1.

Název záměru:
Zvýšení kapacity zpracování odpadních katalyzátorů

I.2.

Kapacita (rozsah) záměru:

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr charakterizován následujícími
údaji o rozsahu a kapacitě:
Stávající kapacita zpracování odpadních katalyzátorů 1000 t/rok (daná stávajícími
povoleními).
Cílová kapacita zpracování odpadních katalyzátorů 3500 t/rok (daná technickými
možnosti zařízení), představuje zvýšení kapacity v základním a určujícím zařízení pro
zpracování odpadních katalyzátorů na 500 kg/hod (12 t/den).

I.3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

I.4.

Středočeský
Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy

Obchodní firma oznamovatele:
S.P.T. spol. s r.o.

I.5.

IČ oznamovatele: 480 35 424

I.6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Pražská 600
252 10 Mníšek pod Brdy
Oprávněný zástupce oznamovatele:
jméno:
Václav Bumbálek MSc.
Náměstí Svobody 728/1
160 00 Praha 6
Tel. 725 347 380
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Průběh posuzování:
1. Dokumentace záměru podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů pro záměr „Zvýšení kapacity zpracování odpadních katalyzátorů“ byla
zpracována Ing. Josefem Tomáškem, CSc., Středisko odpadů Mníšek s.r.o. v lednu
2017.
2. Dokumentace zveřejněna dopisem Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu
státní správy I. dne 16. 2. 2017.
3. Zpracováním posudku pověřen dopisem Ministerstva životního prostředí, odboru
výkonu státní správy I. ze dne 27. 4. 2017 Ing. Radek Přílepek, držitel rozhodnutí
o udělení
autorizace
ke
zpracování
dokumentace
a posudku
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 15886/ENV/16 ze dne
31.3.2016.
4. Posudek předán Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy I. dne
19. 6. 2017.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)
II.1. Úplnost dokumentace (oznámení)
Předložená dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr „Zvýšení
kapacity zpracování odpadních katalyzátorů“, byla zpracovatelem posudku podrobně
prostudována a porovnána s přílohou č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Dokumentace je zpracována v následujícím členění:
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I.
Základní údaje
II.
Údaje o vstupech
III.
Údaje o výstupech
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
I.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
II.
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
III.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I.
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti.
II.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
III.
Charakteristika
environmentálních
rizik
při
možných
haváriích
a nestandardních stavech
IV.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
nepříznivých vlivů a popis kompenzací pokud jsou vzhledem k záměru možné
V.
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
VI.
Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
F. ZÁVĚR
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
H. PŘÍLOHY
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené členění dokumentace plně respektuje přílohu č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění, názvy kapitol jsou zcela v souladu s přílohou č. 4 a jejich věcná náplň je
naplněna.
Dokumentace je zpracována na nadprůměrné úrovni vzhledem k posuzovanému
záměru v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění a splňuje jeho základní požadavky. Obsah a rozsah dokumentace odpovídá
charakteru posuzovaného záměru a jeho možným vlivům na okolní prostředí. Dokumentace je
zpracována přehledně, je dodržen sled jednotlivých částí, kapitol a subkapitol podle přílohy
č. 4 citovaného zákona. Věcná náplň odpovídá požadavkům zákona.
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Posouzení úplnosti a správnosti dokumentace podle jednotlivých částí dokumentace
včetně použitých metod hodnocení podle přílohy č. 4 citovaného zákona je dále rozvedeno
v následující části posudku.
Předloženou dokumentaci hodnotím jako úplnou ve smyslu citovaného zákona a není
třeba do ní nic doplňovat.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně
použitých metod hodnocení
Hodnocení věcného obsahu je zpracovatelem posudku dále provedeno ve sledu dle
vzorové osnovy dokumentace, tedy v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Část A – Zpracovatel dokumentace zde provedl identifikaci oznamovatele (investora).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část A předložené dokumentace je zpracována přehledně a odpovídajícím způsobem.
Část B Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Zpracovatel dokumentace zde uvedl základní údaje o záměru. Posuzovaná
dokumentace se zabývá hodnocením zvýšení kapacity zpracování odpadních katalyzátorů.
Záměr je charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě:
Stávající kapacita zpracování odpadních katalyzátorů 1000 t/rok (daná stávajícími
povoleními).
Cílová kapacita zpracování odpadních katalyzátorů 3500 t/rok (daná technickými
možnosti zařízení), představuje zvýšení kapacity v základním a určujícím zařízení pro
zpracování odpadních katalyzátorů na 500 kg/hod (12 t/den).
Objekty tvořené skladem odpadních katalyzátorů a vlastním technologickým
zařízením pro zpracování odpadů se nalézají v severní části průmyslové zóny města situované
do areálu UVR Mníšek pod Brdy. Využívání dotčeného území se realizací záměru nemění.
Jedná se zvýšení kapacity stávajícího zařízení bez změny vlastních základních
technologických zařízení, bez potřeby výstavby nových objektů a bez terénních prací.
V předmětném záměru se jedná o optimalizaci využití stávající provozní kapacity
instalovaných zařízení.
Realizace záměru umožňuje optimalizovat provoz stávajícího zařízení pro získávání
přechodných kovů (především molybdenu) z odpadních katalyzátorů vyšším využitím
pracovní doby, zvýšením prosazení vstupní suroviny v termickém zpracování a snížením
měrných nároků na paliva.
Na pozemky parc. č. 1988/46 a 1988/47 je situována provozní ocelová zastřešená
a opláštěná hala, ve které se nachází stacionární zdroj sestávající z jednotlivých strojů
a zařízení umožňujících získat z upotřebených katalyzátorů, pražícím postupem, v nich
obsažený molybden a technický oxid hlinitý.
Zařízení etážové a rotační pece představuje soubor technologických bloků, z nichž tři
jsou součástí vlastních pražících procesů a čtvrtý technologický blok zahrnuje pomocná
zařízení – mísič a peletizační mísu, jejichž pomocí jsou prachové podíly vytříděné
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z odpadních katalyzátorů spolu se zachycenými prachovými podíly zpracovány jako vsázka
pecí. Uvedené čtyři technologické bloky se nachází ve dvou vzájemně propojených
provozních ocelových halách s opláštěním a situovaných na pozemky parc. č. 1988/46
a 1988/47. Do pátého technologického bloku, nalézající se v provozní hale na pozemku parc.
č. 1988/42 je instalována technologie třídění a drcení, která tvoří druhý stacionární zdroj
znečištění.
Odpadní katalyzátory umístěné na jedné paletě se čtyřmi sudy jsou dopraveny ze
skladu odpadních katalyzátorů k jednosytnému třídiči, na kterém jsou odděleny prachové
podíly od neporušených pelet, granulí nebo extrudátů. Oba tříděné podíly jsou
shromažďovány v 1 m3 zásobnících.
Zpracovatel dokumentace v kapitole rovněž uvedl podmínky pro realizaci záměru,
dále je v této části uveden komentován předpokládaný termín zahájení realizace záměru, je
uveden výčet dotčených územně samosprávných celků a zařazení záměru do příslušné
kategorie dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., včetně výčtu navazujících správních
rozhodnutí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K části B.I. lze souhrnně konstatovat, že technické řešení připravovaného zvýšení
kapacity zpracování odpadních katalyzátorů tak jak je navrženo je vyhovující a odpovídá
požadavkům legislativy. Snahou autora bylo minimalizovat negativní dopady do jednotlivých
složek životního prostředí. Kapitola je zpracována přehledně, odborně, a to formou, která je
plně dostačující pro objektivní charakteristiku stavebně technického a technologického řešení
záměru.
B.II. Údaje o vstupech
Půda:
Realizací záměru nedochází k záboru půdy. Záměr bude realizován ve stávajících
prostorech společnosti. Realizací záměru nedochází k výstavbě nových objektů ani
k stavebním úpravám stávajících objektů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k tomu, že nedochází k záboru nových ploch ani k výstavbě nových objektů,
jsou údaje uvedené v dokumentaci plně postačující.
Voda:
Realizace záměru nemá nároky na vodu (nedochází k výstavbě nových objektů). Voda
je spotřebovávána hlavně pro sociální účely, 1 026 m3/rok.
Technologická spotřeba - peletizace zachycených prachů – stávající - 10 m3/rok,
budoucí spotřeba 35 m3/rok. Ostatní nároky na vodu - údržba ploch a ostatní – stávající cca 10
m3/rok, budoucí beze změny. Zdroj vody - z veřejné vodovodní sítě.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které
postačují k vyhodnocení vlivů záměru.
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Ostatní surovinové a energetické zdroje:
Realizace záměru nemá nároky na suroviny.
Jako základní palivo v technologii byl do roku 2015 používán zemní plyn, kdy došlo
k odpojení 8. 2. 2015.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené druhy surovin a energií potřebné pro provoz jsou v souladu s potřebami,
k této části není ze strany zpracovatele posudku připomínek. Výhodnější je z pohledu emisí,
tak i z pohledu oznamovatele využívání zemního plynu. Dle sdělení oznamovatele se
v současné době stále jedná o obnově dodávek a novém připojení.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:
Realizace záměru je bez nároků na dopravu – nedochází k výstavbě žádných nových
objektů. Záměr nemá nové nároky na dopravní infrastrukturu. K dopravě je využívána
komunikace 116 s nájezdem na D4 a to jak ve spojitosti s dopravou mezi skladovým
hospodářstvím na Dobříši a provozovnou v Mníšku pod Brdy, tak v případě přímé dopravní
obslužnosti bez vazby na skladové hospodářství na Dobříši.
V modelu dopravy se počítáno s průměrným nákladem 8 t, jedná se o nejběžnější
náklad odpovídající používanému dopravnímu prostředku Iveco.

Realizací záměru tedy dojde k nevýznamnému zvýšení frekvence dopravy na silnici
116.
Realizace záměru nevyžaduje budování navazující infrastruktury, je a bude využívána
stávající.
Stanovisko zpracovatele posudku
Uvedené dopravní nároky na dopravu surovin a produktů výroby svým vyčíslením
odpovídají navrženému provozu záměru. Vzhledem k celkové dopravní zátěži na uvedených
komunikacích je zřejmé, že ovlivnění intenzity dopravy záměrem je nevýznamné.
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B.III. Údaje o výstupech
Ovzduší:
Realizace záměru není zdrojem emisí. Realizací nedochází k výstavbě nových objektů,
zemním pracím, atp.
Bodovými zdroji znečišťování ovzduší v provozovně S.P.T. Mníšek pod Brdy jsou:
stávající stav:
• výduch pyrometalurgie (etážová a rotační pec) - množství odpadního plynu
beze změny
• výduch drcení technického Al2O3 a třídění vsázky - množství odpadního plynu
beze změny
budoucí stav dle záměru:
• beze změny
Budoucí stav:
pyrometalurgie:
• odpadní plyn z etážové pece bude ošetřen dalším tkaninovým filtrem stejným
jako stávající filtr
• bude zvýšeno dávkování vápna do odpadního plynu z etážové pece
• bude zvýšena doba kontaktu vápna s odpadním plynem z etážové pece
• zvýšení vsázky na rotační pece na 500 kg/hod
• zvýšení fondu pracovní doby pyrometalurgie
• nemá vliv na množství odpadního plynu z pyrometalurgie - dáno výkonem
ventilátoru
Drcení Al2O3 a třídění vsázky:
• zvýšení fondu pracovní doby
• nemá vliv na množství odpadního plynu
Z hlediska zjištění budoucího stavu pyrometalurgie dle záměru bylo v roce 2016
provedeno autorizované měření emisí při výkonu 300 kg/hod a dávkování vápna 60 kg/hod
a technické měření při výkonu 500 kg/hod a dávkování vápna 110 kg/hod:
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Porovnání budoucího a stávajícího stavu dle vstupů do rozptylové studie:

Plošné zdroje emisí nejsou uvažovány – neuplatňují se.
Liniové zdroje emisí nejsou uvažovány – nárůst dopravy spojený se záměrem je
nevýznamný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená bilance látek emitovaných do ovzduší je zpracována podrobně a vyhovujícím
způsobem. Zmíněna je i realizace záměru, která není zdrojem emisí. Období následného
provozu je řešeno podrobně a vzhledem k existenci technologie mohlo dojít i k provoznímu
ověření navýšení výkonu technologie s provedením měření a zjištění stavu emisí.
Problematiku vlivu na ovzduší podrobně popisuje příloha H.2. Rozptylová studie.
Odpadní vody:
Realizací záměru nevznikají odpadní vody.
Provozem záměru vzniknou v důsledku větších nároků na vody pro hygienické účely
odpadní splaškové vody v objemu cca 150 m3/rok vyšším než v současném stavu. Odpadní
splaškové vody jsou a budou odváděny kanalizací areálu UVR a.s. na ČOV Mníšek po Brdy.
Toto navýšení představuje cca 0,4 m3/den.
Z technologie nevznikají odpadní vody. Vody spotřebované na peletizaci jsou součástí
produktu.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená bilance produkce odpadních vod je zpracována vyhovujícím způsobem,
vzhledem k tomu, že vznikají pouze vody splaškové, je uvedená bilance zcela dostačující.
K uvedené kapitole není ze strany zpracovatele posudku připomínek.
Odpady:
Realizace záměru nepředstavuje zvláštní nároky na vznik odpadů, nedochází
k realizaci nových zařízení, objektů nebo k zemním pracím.
Nakládání s odpady, příp. vznik odpadů se realizací záměru nemění.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Na základě dokumentace je možné konstatovat, že záměrem se nezvyšuje množství
produkovaných odpadů. Uvedená bilance je plně dostačující. Je zhodnocena realizace
i následný provoz, ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
Ostatní:
Hluk:
Technologické zařízení provozovny je umístěno v zastřešených, obezděných
objektech. S ohledem na skutečnost, že záměrem se nemění zařízení provozovny a vzdálenost
od chráněného prostoru staveb akustická studie nebyla v rámci dokumentace zpracována.
Vibrace
Vlastní technologie zpracování odpadních katalyzátorů ani po změně není zdrojem
vibrací, přenášených na okolí.
Záření
Předmětem zpracování odpadních katalyzátorů nejsou materiály s obsahem přírodních
nebo umělých radionuklidů.
Zápach
Provozovna není zdrojem pachových látek, stejně tak jako používané suroviny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Popis uvedený v dokumentaci je ve vztahu k záměru dostatečný, z pohledu hluku je
zřejmé, že nedochází k umístění nových zdrojů hluku do území, stávající provoz vzhledem ke
vzdálenosti nejbližších chráněných objektů nezpůsobuje problémy. Tato část dokumentace se
rovněž zmiňuje o vibracích, záření a zápachu, tyto však posuzovaný záměr neprodukuje
a jejich vliv je tedy nulový.
Doplňující údaje
Realizace záměru představuje optimální využití instalované technologie bez
požadavku na výstavbu nových objektů nebo terénních prací.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Jedná se o konstatování nového stavu, s kterým je možné ze strany zpracovatele
posudku souhlasit. Jedná se o využití stávající technologie, která navýšení výkonu umožňuje
bez dalších potřebných zásahů jako je rozšíření areálu apod.

Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V dokumentaci je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území: územní systém ekologické stability, zvláště chráněná území, přírodní parky,
Natura 2000, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického
významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré
ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedenému výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně a s uvedenými
skutečnostmi se ztotožňuji. Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje
všechny podstatné charakteristiky potřebné pro odpovídající popis jednotlivých složek
životního prostředí, které mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.
C.2. Charakteristika současného stavu složek životního prostředí v dotčeném území
Zpracovatel dokumentace v této části podrobně rozebral následující charakteristiky
současného stavu životního prostředí: stávající využití území, ovzduší a klima, voda, půda,
horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna, flóra a ekosystémy, krajina, hmotný majetek
a ostatní charakteristiky životního prostředí (hluk, doprava, územní plánování).
Stanovisko zpracovatele posudku:
K charakteristice současného stavu životního prostředí v dotčeném území uvedené
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně,
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím.
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Mníšek pod Brdy je rozložen pod lesnatou krajinou brdských Hřebenů. Jedná se
o historicky osídlené území, kde významnější industrializace proběhla až v 50. letech
minulého století výstavbou hrudkoven na zpracování nízkokvalitních železných rud v okolí
Skalky. Areál Ústavu pro výzkum rud (nyní UVR Mníšek pod Brdy a.s.) byl dokončen
začátkem 80. let, kdy se tento výzkumný ústav přestěhoval z Prahy na nové působiště.
Jižně od areálu ÚVR leží Kovohutě Mníšek, které vznikly v areálu bývalých hrudkoven
s částečným využitím některých objektů včetně vlečky.
Prostor mezi ÚVR a Kovohutěmi Mníšek je schválenou průmyslovou zónou města
Mníšek pod Brdy, která má zpracované regulativy od poloviny 90. let minulého století.
Zatím není tato nová zóna zcela využívána.

- 14 -

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Zvýšení kapacity zpracování odpadních katalyzátorů

Stanovisko zpracovatele posudku:
K celkovému zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území uvedenému
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně a s jejím obsahem
souhlasím. Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné
informace.

Část D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů:
Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr „Zvýšení kapacity zpracování
odpadních katalyzátorů“ v místních podmínkách v Mníšku pod Brdy označit za přijatelný. Je
možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu lze i přes uvedené nejistoty
předpokládat, že v místech obytné zástavby nedojde k významnému zvýšení rizika vážných
akutních ani chronických zdravotních účinků vyplývajících ze změněné imisní situace.
Hluková situace u nejbližších chráněných prostorů staveb se realizací záměru nemění.
Sociální a ekonomické důsledky
Uvažovaný záměr nemá příliš významný vliv na sociální a ekonomické aspekty
regionu s ohledem na skutečnost, že realizací záměru dochází k nárůstu počtu pracovních míst
o 6. Z hlediska celkového počtu pracovníků však provoz S.P.T. v Mníšku pod Brdy
představuje důležitý příspěvek k zaměstnanosti v regionu.
Realizací záměru nedochází k žádné nové stavbě, ani k terénním úpravám. Záměrem
je využíváno stávající zařízení provozovny s vyšším prosazením vsázky a vyšším využitém
pracovní doby. Obytné objekty jsou od provozovny značně vzdálené, takže i ovlivnění
obyvatel v okolí záměru se prakticky nemění.
Realizací záměru nedochází k žádné nové stavbě, ani k terénním úpravám.
Vzhledem k výše uvedenému nelze reálně předpokládat narušení faktorů pohody
v okolí provozovny S.P.T. v Mníšku pod Brdy záměrem.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jednotlivé vlivy na obyvatelstvo jsou v této kapitole podrobně komentovány jak
v pracovním prostředí, tak i působením přes jednotlivé složky životního prostředí s odkazy na
dílčí studie (rozptylová, vlivy na veřejné zdraví) a s jejím obsahem souhlasím.
Vlivy na ovzduší a klima:
Vlivy na ovzduší byly posouzeny rozptylovou studii formou příspěvků ke kvalitě
ovzduší provozovny S.P.T. v Mníšku pod Brdy ve stávajícím a budoucím stavu dle záměru.
S ohledem na emise SO2 je v záměru věnována pozornost především snížení
okamžitých emisí této znečišťující látky a to zvýšeným dávkováním vápna na odsiřování
a prodloužení doby kontaktu odpadního plynu s vápnem.
Pro dosažení odpovídajících emisí TZL je v záměru počítáno s instalací dalšího filtru
o stejné účinné ploše jako stávající na odpadním plynu z etážové pece.
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Detailní výsledky rozptylové studie včetně komentáře jsou uvedeny v rozptylové
studii.
Podle výsledků rozptylové studie z hlediska základních polutantů ovzduší je příspěvek
hodnoceného záměru ke kvalitě ovzduší ve všech případech nízký, na úrovni běžné fluktuace
kvality ovzduší. V případě krátkodobých koncentrací se záměrem příspěvek ke kvalitě
ovzduší snižuje.
V současnosti nejsou v okolí záměru překračovány platné imisní limity pro sledované
znečišťující látky. Realizací záměru se tato situace nezmění.
Celkově lze záměr považovat z hlediska ovlivnění kvality ovzduší za akceptovatelný.
Vlivy na klimatickou situaci realizací záměru nelze předpokládat.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
Vlivy na hlukovou situaci event. další fyzikální a biologické charakteristiky:
Realizací záměru se akustická situace nemění.
Vliv záměru žádný.
Nejsou známy jiné fyzikální a biologické charakteristiky záměru.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci a k uvedené kapitole nemám připomínky.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Realizací záměru vzniknou nové nároky na vodu pro sociální účely v souvislosti
s nárůstem pracovníků (6). Vody budou tak jako dosud vypouštěny do areálové kanalizace
s vyústěním na ČOV Mníšek pod Brdy.
Odpadní technologické vody nevznikají - vody použité v technologii - se stávající
součástí produktu nebo meziproduktu.
Nakládání s dešťovými vodami - v současnosti a historicky jsou dešťové vody
zasakovány do terénu. Připravuje se opatření k řízenému zasakování.
Vliv záměru nevýznamný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci. Z pohledu ochrany vod považuji za
zásadní opatření provedení opatření k řízenému zasakování.
Vlivy na půdu
Realizací záměru se vlivu na půdu nemění - záměrem nedochází k záboru půd. Vliv
záměru žádný prokazatelný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci vzhledem k charakteru záměru souhlasím, je zřejmé,
že k vlivům na půdu nebude docházet.
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Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Předmětem realizace záměru není výstavba nových objektů nebo zemní práce.
Lokalita provozovny S.P.T. není umístěna v území evidovaných přírodních zdrojů. Vliv
záměru žádný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je situovaný ve stávajících objektech firmy S.P.T. spol. s r.o., které se nacházejí
v průmyslové zóně v sousedství areálu firmy UVR Mníšek pod Brdy a.s. Téměř celý tento
areál je zpevněný, oplocený a nevyskytují se zde přirozená společenstva flory a fauny. Výskyt
chráněných druhů fauny a flory se tedy v zájmovém území nepředpokládá. Realizací záměru
se tento stav nemění. Vliv záměru žádný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Autor dokumentace odpovídajícím způsobem vyhodnotil vliv na faunu, flóru
a ekosystémy, s jeho závěry se ztotožňuji.
Vlivy na krajinu
Předmětem realizace záměru není výstavba nových objektů a tedy nových dominant
v území. Vliv záměru žádný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci vzhledem k charakteristice záměru souhlasím bez
připomínek.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizací záměru je ovlivněn jen majetek oznamovatele. V okolí záměru nejsou žádné
dotčené kulturní nebo jiné památky. Vliv záměru žádný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Realizace záměru má prakticky vliv pouze na kvalitu ovzduší.
Podle výsledků rozptylové studie z hlediska základních polutantů ovzduší je příspěvek
hodnoceného záměru ke kvalitě ovzduší ve všech případech ročních průměrných koncentrací
nízký, na úrovni běžné fluktuace kvality ovzduší. V případě krátkodobých koncentrací se
záměrem příspěvek ke kvalitě ovzduší se nemění nebo se snižuje. Je dáno skutečností, že dle
- 17 -

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Zvýšení kapacity zpracování odpadních katalyzátorů

záměru je přijata řada technických opatření, která vedou k významnému snížení měrné
výrobní emise jednotlivých posuzovaných znečišťujících látek.
V případě ostatních složek životního prostředí nedochází ke změně, nebo jsou
případné změny nevýznamné.
Lokalizace záměru vylučuje možnost přeshraničních vlivů
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, kapitola je zpracována dostatečně ve
vztahu k posuzovanému záměru. Vzhledem k charakteru záměru a s ohledem na údaje
uvedené v předchozích částech dokumentace lze s provedeným hodnocením v zásadě
souhlasit.
Posuzovaný záměr prakticky neovlivní kulturní památky, hmotný majetek, horninové
prostředí, přírodní zdroje, klima, vibrace a fyzikální vlivy, akustickou situaci, povrchové
a podzemním vody, půdu, faunu a floru, ekosystémy a krajinu. K minimálnímu ovlivnění dojde
ve vztahu k obyvatelstvu (ovzduší).
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použity odpovídající technická opatření omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí (zejména ovzduší).
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že předložený
záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice.
Dosah negativních vlivů z budoucího provozu posuzovaného záměru je plošně omezen
na nejbližší okolí. Tyto vlivy nepřesahují v žádném případě státní hranice, a proto se jimi
dokumentace oprávněně nezabývá.
D.III. Charakteristika
environmentálních
a nestandardních stavech

rizik

při

možných

haváriích

Za poruchu s dopadem na ovzduší lze považovat požár malého rozsahu v kterémkoliv
místě provozní haly. V případě, že takový požár, za vývinu tmavého kouře unikajícího do
ovzduší, se nepodaří zvládnout do 120 minut, považuje se takový stav za havárii.
Za poruchu je také považována částečná nefunkčnost stroje nebo zařízení bez jejich
destrukce, při níž nejsou zaručeny normální podmínky provozu stacionárního zdroje.
Případné havarijní stavy, které mohou při provozu stacionárního zdroje nastat a při
nichž může dojít k vyšším emisím, jak v době bezproblémového provozu jsou dále uvedeny.
V případě takových stavů musí proběhnout okamžité a úplné odstavení stacionárního zdroje
nebo jeho částí.
- Výbuch ve stroji, zařízení nebo v kterémkoliv místě provozní haly
- Destrukce technologického zařízení velkého rozsahu
- Porucha v odvodu spalin se ztrátou funkce
- Živelné a krizové události
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Pokud by nastal některý z výše uvedených stavů, musí následovat okamžité a úplné
odstavení provozu stacionárního zdroje případně zasaženého technologického uzlu postupem
daným technologickým předpisem.
Z hlediska vod muže dojít k úniku závadných látek např. neopatrnou manipulací při skládání
nebo nakládání přepravních obalů s odpadem nebo produkty, kdy dojde k proražení obalu, při
výměně a doplňování provozních kapalin, úkapy a provozní poruchy kapalných systémů
vysokozdvižného vozíku nebo dopravního prostředku, při poruše rozvodů s topným olejem.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel správně vytipoval možná rizika související s havarijními
a nestandardními stavy. S vyhodnocením souhlasím a nemám k nim připomínky.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Územně plánovací opatření
Záměr nevyžaduje územně plánovací opatření.
Technická opatření
Dále jsou uvedena doporučení zpracovatele dokumentace, která jsou již presentována
v předchozím textu:
I. Opatření pro fázi přípravy záměru:
Zpracovat a předložit žádost o změnu integrovaného povolení doloženou mimo jiné
•

aktualizací provozního řádu dle zákona 201/2012 Sb. (ochrana ovzduší) v platném
znění

•

aktualizací havarijního plánu dle vyhlášky 450/2005 Sb. v platném znění.

•

aktualizací provozního řádu dle zákona 185/2001 Sb. (o odpadech) v platném
znění

•

odborným posudkem dle zákona 201/2012 Sb. (ochrana ovzduší) v platném znění

II. Opatření pro fázi realizace (výstavby) záměru:
provést opatření k snížení emisí SO2:
•

zvýšit dávkování vápna na 120 kg/hod při výkonu 500 kg/hod etážové pece

•

zvýšit dobu kontaktu vápna s odpadním plynem z etážové pece

provést opatření k snížení emisí TZL:
•

instalovat další tkaninový filtr na odpadní plyn z etážové pece

III. Opatření pro fázi provozu záměru:
do 3 měsíců od provedené změny provést autorizované měření emisí z pyrometalurgie
IV. Opatření pro fázi ukončení provozu záměru
v souladu s platným integrovaným povolením
- 19 -
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Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí se ztotožňuji, v rámci zpracování posudku nebyly
další podmínky navrženy.
D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů

Hodnocení bylo provedeno na základě podkladů získaných od oznamovatele,
poznatků o daném regionu, získaných z různých zdrojů a vlastních podkladů zpracovatele
dokumentace o jiných provozech včetně pyrometalurgických.
Prognózy byly prováděny na základě technických propočtů; v některých případech na
základě odborných odhadů. K posouzení vlivu záměru na kvalitu ovzduší bylo použito
programu SYMOS 97, verze 2013.
K hodnocení byly použity současně platné legislativní předpisy. Bylo využito znalostí
zpracovatelů dokumentace o technologiích. Při zpracování dokumentace bylo využito
i provozních zkušeností a provedených autorizovaných měření emisí, včetně technických
měření.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci je dostatečný a nemám k němu připomínky.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Dokumentace byla zpracována na základě podnikatelského záměru, konzultací
s provozovatelem, odbornými firmami, detailní prohlídkou předmětného pracoviště,
informací o stávajícím provozu a dalších podkladů včetně osobních zkušeností.
V průběhu zpracování dokumentace bylo navrženo provedení technického měření
emisí při výkonu etážové pece 500 kg/hod, toto měření bylo realizováno a výsledky byly
použity při zpracování dokumentace.
Rizika technologie jsou známa a ve zpracované dokumentaci jsou dostatečně
dokladována.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje uvedenou problematiku a nemám
k němu připomínky.
Část E Porovnání variant řešení záměru
Dokumentace je zpracována v jedné variantě a to technologické při zvýšení kapacity
etážové pece z 300 kg/hod na 500 kg/hod, zvýšení počtu provozních hodin (celková kapacita
zařízení 3500 odpadních katalyzátorů/rok a přijmutí odpovídajících opatření. Jako nulová
varianta je popsán stávající stav provozovny při roční vsázce 1000 t odpadních
katalyzátorů/rok. Tyto údaje sloužily k posouzení vlivu navrhovaného záměru.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci je vzhledem k invariantnosti záměru dostatečný a nemám
k němu připomínky. Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné
konstatovat, že závěry autora dokumentace jsou za předpokladů popsaných v jednotlivých
částech dokumentace správné.
Vzhledem k prokázaným vlivům záměru na životní prostředí a obyvatelstvo je možno
v dokumentaci preferované řešení záměru považovat za akceptovatelnou a dostačujícím
způsobem posouzenou variantu.
Část F Závěr
Předkládaná dokumentace o vlivu na životní prostředí hodnotí vliv navrhovaného
záměru - zvýšení kapacity zpracování odpadních katalyzátorů - v provozovně S.P.T.
v Mníšku pod Brdy - ze stávající 1000 t/rok na 3500 t/rok bez nutnosti realizace nových
objektů, nebo instalace základních zařízení v technologii.
Zpracovatel dokumentace na základě znalostí uvedených v předkládané dokumentaci
doporučuje záměr realizovat za podmínek uvedených v dokumentaci, při zohlednění
připomínek z jejího projednávání a dalších stupňů schvalování záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje hodnocenou problematiku
a odpovídá obsahu zjištění, ke kterým zpracovatel dospěl v rámci zpracování dokumentace.
S uvedenými závěry se lze ztotožnit při respektování podmínek uvedených v návrhu
stanoviska.
Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Tato část dokumentace podává základní informace o záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci postihuje nejdůležitější skutečnosti a je dobrým
podkladem i pro laickou veřejnost, pro kterou je především určen. Nemám k němu
připomínky.
Část H Přílohy
V dokumentaci jsou zařazené následující přílohy:
- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace (MěÚ Mníšek pod Brdy)
- Stanovisko orgánu ochrany přírody, podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb. (Krajský úřad Středočeského kraje)
Dále jsou uvedeny následující přílohy:
1. Mapové přílohy
2. Rozptylová studie
3. Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví
4. Podklady
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Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným přílohám, jejich množství a řazení nemám připomínky.
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
V dokumentaci autor hodnotí záměr „Zvýšení kapacity odpadních katalyzátorů“
Předložena byla jedna varianta spočívající v navýšení stávající kapacity etážové pece z 300
kg/hod na 500 kg/hod, zvýšení počtu provozních hodin (celková kapacita zařízení 3500
odpadních katalyzátorů/rok daná technickými možnosti zařízení) a přijmutí odpovídajících
opatření. Jako nulová varianta je popsán stávající stav provozovny při roční vsázce 1000 t
odpadních katalyzátorů/rok (daná stávajícími povoleními).
Cílová kapacita zpracování odpadních katalyzátorů 3500 t/rok, představuje zvýšení
kapacity v základním a určujícím zařízení pro zpracování odpadních katalyzátorů na 500
kg/hod (12 t/den).
Po seznámení se s umístěním a stavem v posuzované lokalitě se plně přikláním
k provedenému výběru. Stávající areál je dostatečně vzdálen od souvislé chráněné zástavby
města Mníšek pod Brdy i okolních obcí. Areál je tedy bez dalších významných úprav vhodný
pro realizaci záměru. Využití stávajícího areálu, kde se nacházejí budovy s umístěnou
technologií, které jsou využitelné i pro budoucí provoz je rovněž přínosné, není třeba budovat
nové objekty a nedochází tak k záboru dalších ploch.
Rovněž popsané technologické řešení odpovídá požadavkům příslušných právních
předpisů. Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že
zvolená varianta byla v řešeném prostoru nejvhodnější.

II.4. Hodnocení významných
přesahujících státní hranice

vlivů

záměru

na

životní

prostředí

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že
předložený záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice.
Dosah negativních vlivů z provozu posuzovaného záměru je plošně omezen na blízké
okolí. Tyto vlivy nepřesahují v žádném případě státní hranice, a proto se jimi dokumentace
oprávněně nezabývá.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ
POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO
ROSTŘEDÍ
Technické a technologické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní
prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení
respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního provozu
záměru. Navržené technické řešení na daném stupni přípravy záměru je 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,
v průběhu přípravy dokumentace bylo navržené technické řešení provozně ověřeno.
Dokumentace nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí (zejména ovzduší).
Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob výstavby a provoz záměru lze
technické řešení záměru považovat za vhodné. Nezbytným požadavkem zůstává zahrnutí
technických opatření sloužících k ochraně životního prostředí do realizace a provozování
záměru. Tato opatření musí vycházet z dokumentace EIA, z tohoto posudku a případně
z dalších poznatků v průběhu realizace záměru.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí byla navrhována v jednotlivých kapitolách dokumentace a jejích přílohách.
V kapitole D.IV. dokumentace jsou navržená opatření shrnuta, která by při jejich splnění měla
vyloučit, snížit nebo kompenzovat očekávané nepříznivé vlivy záměru na přijatelnou míru.
Navržená opatření jsou rozdělena na jednotlivé fáze přípravy záměru, fázi realizace, fázi
provozu a fázi ukončení provozu.
Souhlasím s opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí navrženými v dokumentaci v rámci zpracování
posudku nebyly další podmínky navrženy.
Za zásadní opatření v rámci další přípravy a realizace záměru považuji opatření:
– na snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší,
Opatření, která se týkají omezení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a zdraví obyvatelstva jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu Ministerstva životního
prostředí, předána následující vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření
k dokumentaci) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (kopie vyjádření k dokumentaci jsou
obsaženy v příloze tohoto posudku):

1. Vyjádření Středočeského kraje
(č.j.: 037859/2017/KUSK)
Podstata vyjádření:
Středočeský kraj souhlasí s dokumentací záměru „Zvýšení kapacity zpracování
odpadních katalyzátorů“ bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
2. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Praha
(č.j.: ČIŽP/41/IPP/1702359.001/17/PVZ)
Podstata vyjádření:
A) Odpadové hospodářství:
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění nemá ČIŽP
k předložené dokumentaci žádné připomínky.
B) Ochrana ovzduší:
Hodnocení výše uvedeného záměru je z hlediska platné legislativy o ochraně ovzduší
vypracováno srozumitelně. V případě realizace navrhované akce bude ČIŽP OI Praha
OOO vyžadovat její řešení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně ovzduší.
C) Ochrana vod:
K předložené dokumentaci nemáme z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění,
připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A - C) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
3. Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství
(č.j.: 025769/2017/KUSK)
Podstata vyjádření:
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší sděluje, že uvedené zařízení spadá pod
režim IPPC.
Podle § 49 zákona č. 224/2015, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi ve znění pozdějších předpisů
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upozorňujeme na nezbytnost posouzení, zda se vlivem záměru nezmění zařazení dle cit.
zákona (postupem stanoveným v §§ 3 – 5 a v příloze č. 1 a 2 cit. zákona) a provedení dalších
zákonem stanovených úkolů dle výsledků posouzení.
Z hlediska ostatních složkových zákonů není Krajský úřad Středočeského kraje kompetentním
orgánem nebo nemá připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
V rámci výše uvedeného vyjádření se jedná o upozornění na povinnosti vyplývající
z obecně závazných právních předpisů, tyto povinnosti musí oznamovatel respektovat bez
ohledu na výsledky procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Toto bude řešeno
v rámci žádosti o změnu integrovaného povolení pro provozovnu dle zákona č. 76/2002 Sb.
Z tohoto důvodu nejsou do návrhu závazného stanoviska navrženy žádné doplňující podmínky.
4. Vyjádření Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí
(č.j.: MUCE 14075/2017 OŽP/L/Fi)
Podstata vyjádření:
A) Ochrana vod:
Vodoprávní úřad nemá k dokumentaci žádné připomínky.
B) Ochrana přírody:
Orgán ochrany přírody nemá ke zpracované dokumentaci připomínky.
C) Odpady:
Orgán odpadového hospodářství nemá ke zpracované dokumentaci připomínky.
D) Ovzduší:
Orgán ochrany ovzduší nemá ke zpracované dokumentaci připomínky.
E) Ochrana ZPF:
Orgán ochrany ZPF nemá ke zpracované dokumentaci připomínky.
F) Ochrana lesa:
Orgán státní správa lesů není dotčeným orgánem státní správy.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A - F) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
5. Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
(č.j.: KHSSC 08591/2017)
Podstata vyjádření:
S dokumentací EIA „Zvýšení kapacity zpracování odpadních katalyzátorů“ se souhlasí.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
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6. Vyjádření MŽP, odboru ochrany ovzduší
Podstata vyjádření:
Požadujeme do rozptylové studie doplnit stávající úroveň znečištění benzo(a)pyrenem
a okomentovat příspěvky záměru k benzo(a)pyrenu. Upozorňujeme, že dne 20. 6. 2016
nabylo účinnosti Opatření obecní povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóny
střední Čechy – CZ02, proto požadujeme dodržovat všechna opatření ke snižování prašnosti
BB2 „Snižování prašnosti v areálech průmyslových podniků, pořízení techniky pro omezení
fugitivních emisí ze skládkování/skládek/z volného prostranství/z manipulace se sypkými
materiály“ a BD1 „Zpřísňování/stanovování podmínek provozu“ a dále snižování prašnosti
z dopravy a resuspenze z dopravy.
Jako základní palivo v technologii byl do roku 2015 používán zemní plyn, od tohoto roku
slouží jako palivo LTO. Dále je v dokumentaci uvedeno, že zemní plyn bude využíván,
jakmile se podaří dodávky zemního plynu obnovit. Proto by bylo vhodné upřesnit termín
přechodu na zemní plyn.
Dle stávajícího integrovaného povolení se jedná o stacionární zdroj zařazený dle kódu 3.1.
a 4.8.1. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V rozptylové studii je však
uvedeno možné zařazení zdroje dle kódu 4.7., 4.8.1. a 4.8.2.
Hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které vstupují do modelu při výpočtu imisních
příspěvků v rozptylové studii pro budoucí stav (Varianta B – budoucí stav – str. 11 a 12
rozptylové studie, požadujeme stanovit jako závazné emisní limity v povolení provozu
(v integrovaném povolení). Vzhledem k tomu, že se termicky zpracovávají odpady s obsahem
organických látek, doporučujeme rovněž stanovit emisní limit i pro TOC. Požadujeme dále
uvést množství emisí ze sušárny.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vlastní provoz záměru není zdrojem benzo(a)pyrenu. Jediným zdrojem B(a)P,
souvisejícím se záměrem, je tak obslužná doprava. V rámci zpracované dokumentace nebyla
v rozptylové studii hodnocena doprava, a to s ohledem na skutečnost, že nárůst dopravy
záměrem je minimální. V příslušném čtverci 1 x 1 km, kde se provozovna nachází je roční
koncentrace B(a)P na úrovni 0,86 ng/m3. Realizací záměru se nepředpokládá změna této
situace.
Pokud se týká - Opatření obecní povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší
zóny střední Čechy – CZ02 – je třeba konstatovat, že v provozovně není nakládáno na volném
prostranství se sypkými materiály. Opatření k snížení fugitivních emisí budou zahrnuta do
návrhu provozního řádu dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, který
bude předložen v rámci změny integrovaného povolení.
K upřesnění termínu přechodu na zemní plyn uvádím následující. Výhodnější je
z pohledu oznamovatele využívání zemního plynu. Dle sdělení oznamovatele se v současné
době stále jedná o obnově dodávek a novém připojení. Termín přechodu na zemní plyn však
není zcela v moci provozovatele, který na obnovení dodávek od roku 2015 intenzivně pracuje.
V rámci žádosti o změnu integrovaného povolení pro provozovnu dle zákona
č. 76/2002 Sb. bude předložen odborný posudek dle zákona č. 201/2012 Sb., ve kterém budou
navrženy specifické emisní limity, stejně tak zde bude uvedeno zařazení zdrojů znečišťování
ovzduší dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. Jedná se o upozornění na povinnosti
vyplývající z obecně závazných právních předpisů, tyto povinnosti musí oznamovatel
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respektovat bez ohledu na výsledky procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
Z tohoto důvodu nejsou do návrhu závazného stanoviska navrženy žádné doplňující podmínky.
7. Vyjádření MŽP, odboru ochrany vod
Podstata vyjádření:
Ke zveřejněné dokumentaci vlivů záměru „Zvýšení kapacity zpracování odpadních
katalyzátorů“ na životní prostředí z pohledu ochrany vod neuplatňujeme připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
8. Vyjádření MŽP, odboru odpadů
Podstata vyjádření:
Za podmínky dodržení požadavků platné legislativy (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých zákonů) nemá odbor odpadů žádné připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
6. Vyjádření MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence
Podstata vyjádření:
Z pohledu integrované prevence považujeme za vhodné doplnit následující informace:
- V kap. B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru – porovnání
navrhovaných opatření a jejich parametrů s BAT dle relevantních referenčních dokumentů
o BAT (BREF).
Stanovisko zpracovatele posudku
V rámci žádosti o změnu integrovaného povolení pro provozovnu dle zákona
č. 76/2002 Sb. bude předložen odborný posudek dle zákona č. 201/2012 Sb., jehož obsahem
bude i použití BAT technik. Jedná se o upozornění na povinnosti vyplývající z obecně
závazných právních předpisů, tyto povinnosti musí oznamovatel respektovat bez ohledu na
výsledky procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Z tohoto důvodu nejsou do
návrhu závazného stanoviska navrženy žádné doplňující podmínky.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr „Zvýšení kapacity zpracování odpadních katalyzátorů“ je řešen
především z důvodu, že stávající kapacita zařízení (daná stávajícími povoleními) 1000 t
zpracovaných odpadních katalyzátorů ročně neumožňuje optimálně využívat instalované
zařízení.
Realizace záměru umožňuje optimalizovat provoz stávajícího zařízení pro získávání
přechodných kovů (především molybdenu) z odpadních katalyzátorů vyšším využitím
pracovní doby, zvýšením prosazení vstupní suroviny v termickém zpracování a snížením
měrných nároků na paliva.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly u preferované varianty
prokázány významné vlivy na složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek.
Záměr nebude mít při respektování navržených podmínek a opatření významný vliv na
obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu,
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.
Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek
stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
akceptovatelný.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny.
Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci,
které jsou obsaženy v podmínkách návrhu závazného stanoviska Ministerstva životního
prostředí je možné zajistit nekonfliktní realizaci a provoz oznamovaného záměru z pohledu
zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví
obyvatelstva.
Z výše zmíněných důvodů doporučuji příslušnému úřadu vydat souhlasné
závazné stanovisko s realizací záměru ve variantě navržené v dokumentaci tj. 3 500
t/rok zpracovávaných odpadních katalyzátorů.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
MINISTERSTVO ŽÍVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V Praze dne
Č.j.:

2017

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ
PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I. POVINNÉ ÚDAJE
1. Název záměru:

Zvýšení kapacity zpracování odpadních katalyzátorů

2. Kapacita (rozsah) záměru:

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr
charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě:
Stávající kapacita zpracování odpadních katalyzátorů 1000
t/rok (daná stávajícími povoleními).
Cílová kapacita zpracování odpadních katalyzátorů 3500
t/rok (daná technickými možnosti zařízení), představuje
zvýšení kapacity v základním a určujícím zařízení pro
zpracování odpadních katalyzátorů na 500 kg/hod (12
t/den).

3. Zařazení záměru dle př. č. 1:

kategorie I. – bod 4.3. Zařízení k výrobě neželezných
surových kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných
surovin pomocí metalurgických, chemických nebo
elektrolytických procesů.
nebo
10.1. Zařízení k odstraňování nebo využívání
nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálně-chemickou
úpravou nebo skládkováním.

4. Umístění záměru:

kraj:
Středočeský
obec:
Mníšek pod Brdy
kat. území: Mníšek pod Brdy

5. Obchodní firma oznamovatele: S.P.T. spol. s r.o.
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6. IČ oznamovatele:

480 35 424

7. Sídlo (bydliště) oznamovatele: U Pražská 600
252 10 Mníšek pod Brdy
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 22 zákona vydává
SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k posouzení vlivů provedení záměru
Zvýšení kapacity zpracování odpadních katalyzátorů
na životní prostředí
s následujícími podmínkami:
8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru,
popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně
povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
A. Opatření pro fázi přípravy záměru:
1. Zpracovat a předložit žádost o změnu integrovaného povolení doloženou mimo jiné
a) aktualizací provozního řádu dle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
v platném znění
b) aktualizací havarijního plánu dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu
a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých
následků v platném znění.
c) aktualizací provozního řádu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znění
d) odborným posudkem dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném
znění
B. Opatření pro fázi realizace (výstavby) záměru:
1. Provést opatření k snížení emisí SO2:
a) zvýšit dávkování vápna na 120 kg/hod při výkonu 500 kg/hod etážové pece
b) zvýšit dobu kontaktu vápna s odpadním plynem z etážové pece
2. Provést opatření k snížení emisí TZL:
a) instalovat další tkaninový filtr na odpadní plyn z etážové pece
C. Opatření pro fázi provozu záměru:
1. Do 3 měsíců od provedené změny provést autorizované měření emisí
z pyrometalurgie
D. Opatření pro fázi ukončení provozu záměru
1. Realizovat opatření v souladu s platným integrovaným povolením.
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II. ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených
podmínek
Vydání souhlasného závazného stanoviska je podloženo vyhodnocením stavu
jednotlivých složek životního prostředí v zájmovém území posuzovaného záměru a rovněž je
podloženo následným vyhodnocením vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Hodnocení provedená v Dokumentaci prokázala, že navýšení kapacity a provoz
navrhovaného záměru nebude mít při dodržení požadovaných opatření významné negativní
vlivy na životní prostředí. Dojde tak k optimálnímu využívání zařízení a jeho možné kapacity
bez významného ovlivnění okolí provozovny.
Na základě všech realizovaných hodnocení je možné se konstatovat, že navrhovaná
realizace záměru – Zvýšení kapacity zpracování odpadních katalyzátorů je z hlediska vlivů
záměru na životní prostředí přijatelná za podmínek uvedených v tomto závazném stanovisku.
Podmínky A.1.a)-d), B.1.a),b), B.2., C.1. a D.1. jsou stanoveny na základě
dokumentace jako kompenzační opatření k zajištění minimalizace vlivů na okolní prostředí
z pohledu ochrany ovzduší, vod a nakládání s odpady.
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti
Posuzovaný záměr „Zvýšení kapacity zpracování odpadních katalyzátorů“ je řešen
především z důvodu, že stávající kapacita zařízení (daná stávajícími povoleními) 1000 t
zpracovaných odpadních katalyzátorů ročně neumožňuje optimálně využívat instalované
zařízení.
Realizace záměru umožňuje optimalizovat provoz stávajícího zařízení pro získávání
přechodných kovů (především molybdenu) z odpadních katalyzátorů vyšším využitím
pracovní doby, zvýšením prosazení vstupní suroviny v termickém zpracování a snížením
měrných nároků na paliva.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly u preferované varianty
prokázány významné vlivy na složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek.
Záměr nebude mít při respektování navržených podmínek a opatření významný vliv na
obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu,
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.
Vlivy na ovzduší a klima:
Vlivy na ovzduší byly posouzeny rozptylovou studií formou příspěvků ke kvalitě
ovzduší provozovny S.P.T. v Mníšku pod Brdy ve stávajícím a budoucím stavu dle záměru.
Podle výsledků rozptylové studie z hlediska základních polutantů ovzduší je příspěvek
hodnoceného záměru ke kvalitě ovzduší ve všech případech nízký, na úrovni běžné fluktuace
kvality ovzduší. V případě krátkodobých koncentrací se záměrem příspěvek ke kvalitě
ovzduší snižuje.
V současnosti nejsou v okolí záměru překračovány platné imisní limity pro sledované
znečišťující látky. Realizací záměru se tato situace nezmění. Celkově lze záměr považovat
z hlediska ovlivnění kvality ovzduší za akceptovatelný.
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Vlivy na klimatickou situaci realizací záměru nelze předpokládat.
Vlivy na hluk a další fyzikální charakteristiky:
Realizací záměru se akustická situace nemění, záměr nemá žádný vliv na akustickou
situaci.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Realizací záměru vzniknou nové nároky na vodu pro sociální účely. Vody budou tak
jako dosud vypouštěny do areálové kanalizace s vyústěním na ČOV Mníšek pod Brdy.
Odpadní technologické vody nevznikají - vody použité v technologii - se stávající součástí
produktu nebo meziproduktu. Nakládání s dešťovými vodami - v současnosti a historicky jsou
dešťové vody zasakovány do terénu. Připravuje se opatření k řízenému zasakování. Vliv
záměru nevýznamný.
Vlivy na půdu
Realizací záměru se vlivu na půdu nemění - záměrem nedochází k záboru půd. Záměr
nemá žádný vliv.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Předmětem realizace záměru není výstavba nových objektů nebo zemní práce.
Lokalita provozovny S.P.T. není umístěna v území evidovaných přírodních zdrojů. Záměr
nemá žádný vliv.
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Záměr je situovaný ve stávajících objektech firmy S.P.T. spol. s r.o., které se nacházejí
v průmyslové zóně v sousedství areálu firmy UVR Mníšek pod Brdy a.s. Téměř celý tento
areál je zpevněný, oplocený a nevyskytují se zde přirozená společenstva flory a fauny. Výskyt
chráněných druhů fauny a flory se tedy v zájmovém území nepředpokládá. Realizací záměru
se tento stav nemění. Vliv záměru žádný. Záměr nemá žádný vliv.
Vlivy na krajinu
Předmětem realizace záměru není výstavbu nových objektů a tedy nových dominant
v území. Záměr nemá žádný vliv.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizací záměru je ovlivněn jen majetek oznamovatele. V okolí záměru nejsou žádné
dotčené kulturní nebo jiné památky. Záměr nemá žádný vliv.

3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde
o znečišťování životního prostředí
Technické a technologické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní
prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení
respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního provozu
záměru. Navržené technické řešení na daném stupni přípravy záměru je 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,
v průběhu přípravy dokumentace bylo navržené technické řešení provozně ověřeno.
Dokumentace nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
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Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí (zejména ovzduší).
Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob výstavby a provoz záměru lze
technické řešení záměru považovat za vhodné. Nezbytným požadavkem zůstává zahrnutí
technických opatření sloužících k ochraně životního prostředí do realizace a provozování
záměru. Tato opatření musí vycházet z dokumentace EIA, z tohoto posudku a případně
z dalších poznatků v průběhu realizace záměru.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci posouzení záměru „Zvýšení kapacity odpadních katalyzátorů“ byla
předložena jedna varianta spočívající v navýšení stávající kapacity etážové pece z 300 kg/hod
na 500 kg/hod, zvýšení počtu provozních hodin (celková kapacita zařízení 3500 odpadních
katalyzátorů/rok daná technickými možnosti zařízení) a přijmutí odpovídajících opatření. Jako
nulová varianta je popsán stávající stav provozovny při roční vsázce 1000 t odpadních
katalyzátorů/rok (daná stávajícími povoleními).
Cílová kapacita zpracování odpadních katalyzátorů 3500 t/rok, představuje zvýšení
kapacity v základním a určujícím zařízení pro zpracování odpadních katalyzátorů na 500
kg/hod (12 t/den).
Stávající areál je dostatečně vzdálen od souvislé chráněné zástavby města Mníšek pod
Brdy i okolních obcí. Areál je tedy bez dalších významných úprav vhodný pro realizaci
záměru. Využití stávajícího areálu, kde se nacházejí budovy s umístěnou technologií, které
jsou využitelné i pro budoucí provoz je rovněž přínosné, není třeba budovat nové objekty
a nedochází tak k záboru dalších ploch.
Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že
zvolená varianta byla v řešeném prostoru nejvhodnější.
5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí
Dokumentace záměru podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů pro záměr „Zvýšení kapacity zpracování odpadních katalyzátorů“ byla zpracována
Ing. Josefem Tomáškem, CSc., Středisko odpadů Mníšek s.r.o. v lednu 2017.
Dokumentace zveřejněna dopisem Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu
státní správy I. dne 16. 2. 2017.
Zpracováním posudku pověřen dopisem Ministerstva životního prostředí, odboru
výkonu státní správy I. ze dne 27. 4. 2017 Ing. Radek Přílepek, držitel rozhodnutí o udělení
autorizace ke zpracování dokumentace a posudku čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení
autorizace č.j. 15886/ENV/16 ze dne 31.3.2016.
Posudek předán Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy I. dne
19. 6. 2017.
Veřejné projednání se konalo dne

2017

Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve
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variantě navržené oznamovatelem v dokumentaci za respektování podmínek uvedených v
tomto stanovisku.
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a vyhlášky MŽP ČR
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „Zvýšení kapacity zpracování odpadních katalyzátorů“ na životní
prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela
zahrnuta:
- Středočeský kraj ze dne 16. 3. 2017, č.j.: 037859/2017/KUSK
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha ze dne 3. 3. 2017,
č.j. ČIŽP/41/IPP/1702359.001/17/PVZ
- Krajský úřad – Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne
20. 3. 2017, č.j.: 025769/2017/KUSK
- Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí ze dne 3. 3. 2017, č.j.:
MUCE 14075/2017 OŽP/L/Fi
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 22. 2. 2017,
čj. KHSSC 08591/2017
- MŽP, odbor ochrany ovzduší – interní sdělení ze dne 24. 3. 2017, č.j.: 482/780/17
- MŽP, odbor ochrany vod – interní sdělení ze dne 23. 2. 2017, č.j.: 413/740/17
- MŽP, odbor odpadů – interní sdělení ze dne 2. 3. 2017, č.j.: 675/720/17
- MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence ze dne
9. 3. 2017

7. Vypořádání vyjádření k oznámení a dokumentaci
V rámci zveřejnění dokumentace obdržel příslušný úřad Ministerstvo životního
prostředí k dokumentaci záměru „Zvýšení kapacity zpracování odpadních katalyzátorů“
celkem 9 vyjádření (vyjádření dotčených správních úřadů, veřejnost se k záměru nevyjádřila).
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována
v části V. předloženého posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto
vyjádření byly buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, nebo
vzaty v úvahu při formulování tohoto závazného stanoviska.

8. Vypořádání vyjádření k posudku
Bude doplněno na základě obdržených vyjádření.
Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3
písm. g) zákona.
Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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Přílohy:
Kopie vyjádření obdržených ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření
k dokumentaci)
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