
1 

 

 
 
 

 

V Hradci Králové dne 26.05.2015                     

Č.j. 139-7/550/14-15-Ko 

       4176/ENV/14 

 

 

 

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí 

(dále jen „závazné stanovisko“) 

 

podle § 9a 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“) 

 

 

Povinné údaje 

Název záměru: Linka mechanicko-fyzikální úpravy odpadů, Lhota za Červeným 

Kostelcem 

 

Kapacita (rozsah) záměru: Záměrem investora je využívat stávající drtírnu 

pryžových profilů pro úpravu ostatních odpadů, konkrétně mechanicko-fyzikální 

úpravě odpadů za vzniku odpadu 191210 - Spalitelný odpad (palivo vyrobené z 

odpadu). Linka mechanicko-fyzikální úpravy materiálů v současné době 

zpracovává pryžové profily v množství maximálně 500 t/měsíc (20 t/den). 

Investor zamýšlí na této lince drtit odpady kategorie ostatní a to v maximální 

kapacitě 800 t/měsíc (30 t/den).  

Navýšení kapacity bude umožněno prodloužením pracovní doby. Provoz stávající 

linky je nyní od 6 do 16 hodin, od pondělí do pátku. Předpokládá se prodloužení 

pracovní doby od 6 do 22 hodin v pracovní dny, v případě také v sobotu 

 

Zařazení záměru dle přílohy č. 1: kategorie II, bod 7.1 Výroba a zpracování 

polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi 

elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok. 

Umístění záměru:   kraj: Královehradecký 

obec: Červený Kostelec 

k. ú.: Lhota za Červeným Kostelcem 

 

Obchodní firma oznamovatele:  WASTE-TO- ENERGY s.r.o. 

 

IČ oznamovatele: 28789440 

 

Sídlo (bydliště) oznamovatele:  Družební 1517, 549 01 Nové Město nad Metují 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dle rozdělovníku 
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Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI, jako 

příslušný úřad podle § 21 písm. c) za použití § 9a odst. 1 a přílohy č. 6 k zákonu 

vydává 

 

S O U H L A S N É    Z Á V A Z N É    S T A N O V I S K O 
 

k záměru 

 

„Linka mechanicko-fyzikální úpravy odpadů, Lhota za 

Červeným Kostelcem“ 
 

ve variantě navržené oznamovatelem za podmínky realizace opatření navržených 

ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí, s tím, že uvedené 

podmínky tohoto závazného stanoviska budou respektovány v následujících 

stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky 

návazných správních řízení. 

Podmínky pro fázi realizace: 

1. Logisticky vyřešit prostor haly tak, aby bylo možno z přijímaných odpadů 

na drcení vytřídit případné nebezpečné odpady nebo materiálově jinak 

využitelné odpady (umístění odpovídajících kontejnerů). 

2. Dopravní cesty drtě řešit tak, aby nedocházelo k únikům drtě do 

životního prostředí. 

Podmínky pro fázi provozu: 

3. Před uvedením záměru do trvalého provozu bude provedeno kontrolní 

měření hluku ze stacionárních zdrojů a z dopravy související se záměrem 

v denní době v chráněném venkovním prostoru stavby obytného objektu 

č.p. 347 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem akreditovanou nebo 

autorizovanou laboratoří dle doporučené metodiky.  

4. Drcení odpadů bude probíhat v uzavřeném objektu. Bude prováděn 

pravidelný úklid objektu, aby nedocházelo k úniku fungitivních emisí do 

ovzduší. 

5. Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají 

nebo dopravují závadné látky, budou udržována v dobrém technickém 

stavu a budou provozována tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek 

do půdy, podzemních vod a povrchových vod. V souladu s požadavky 

právních předpisů budou: 

 prováděny pravidelné kontroly výrobní haly, neporušenosti obalů 

nebezpečných odpadů 

 respektovány a dodržovány všechny postupy schválených 

dokumentů, které budou pravidelně aktualizovány. 

6. Přijaté odpady budou uchovávány buď uvnitř haly, nebo v zakrytých 

kontejnerech na zpevněných venkovních plochách.  

7. Odpad bude drcen do kontejnerů, které budou následně zakryty plachtou 

a budou průběžně expedovány odběrateli.  

Podmínky pro fázi ukončení provozu 

8. Postupovat v souladu s v té době platnými legislativními předpisy 

(zejména co se týká nakládání s odpady, které v té době v provozovně 

budou). 
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Odůvodnění 

 

Záměrem investora je využívat stávající drtírnu pryžových profilů pro úpravu 

ostatních odpadů, konkrétně mechanicko-fyzikální úpravě odpadů za vzniku odpadu 

191210 - Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu). Drcení bude prováděno ve 

stávajících prostorách areálu firmy ELITECHNICS s.r.o., které jsou využívány firmou 

WASTE – TO – ENERGY s.r.o. k mechanické úpravě pryžových profilů. Jedná se o 

část nevytápěného objektu na p. č. 507/2 a p. č. 507/3 o rozměrech 9,175 x 15,45 

m, která je stavebně oddělena od ostatních prostor. Drcení bude realizováno na 

drtiči DRY 730. Výstupem jsou kousky odpadu o maximální velikosti 30 mm, které 

jsou vynášeny šnekovým dopravníkem do korečkového elevátoru, ze kterého bude 

odpad gravitací vypadávat flexibilní hadicí do přistaveného kontejneru nebo 

sklopného návěsu.    

Odpady budou přiváženy v plastových nebo kovových kontejnerech nebo na 

kamionovém přívěsu a z nich bude ručně nebo pomocí vysokozdvižného vozíku 

dávkován do drtiče. Odpad bude přejímán odpovědnou osobou od smluvních 

dodavatelů. Při přejímce bude provedena kontrola příslušné související 

dokumentace a prvotní vizuální kvalita dodávky zaměřená na odhalení případných 

nebezpečných odpadů nebo odpadů znečištěných nebezpečnými složkami. 

Dodavatel odpadů musí doložit, že odpad není možné dále materiálově použít.  

K dalšímu třídění odpadů bude docházet při ručním dávkování odpadů do 

násypky pomaloběžného drtiče, kdy mohou být vytříděny případné nebezpečné 

odpady, odpady znečištěné nebezpečnými odpady nebo odpady, které mohou být 

ještě materiálově využity. Ruční dávkování bude prováděno z kontejnerů 

umístěných VZT na plošinu pro zakládání palet.  

Nadrcený odpad bude soustřeďován opět v kontejnerech nebo přímo ve 

sklopném návěsu a odvážen ke smluvním odběratelům, kteří budou mít oprávnění 

k nakládání s odpady.  

Finálním produktem výroby na této lince bude odpad katalogového čísla 

191210 - spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu), který bude odpovídat 

požadavkům zákazníka (zohledňující jeho povolení ke spalování). Výsledný produkt 

- odpad 191210 - bude předáván cementárnám.  

 Přijatý odpad bude okamžitě zpracováván na lince mechanicko-fyzikální 

úpravy, maximální skladované množství 30 t. 

Potenciální vytříděné nebezpečné odpady budou shromažďovány ve 

vhodných sběrných nádobách jako odpady 191211. Odpady, které bude možné dále 

materiálově využívat, budou shromažďovány ve sběrných nádobách jako odpady 

19 12 02 - 04. Vytříděné odpady budou evidovány a předávány oprávněným 

osobám. Tyto sběrné nádoby budou umístěny uvnitř v hale.  

Navržené podmínky stanoviska jsou stanoveny nad rámec běžných 

legislativních předpisů a zmírňují dopad záměru na dotčené složky životního 

prostředí. 

 

V průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebyly shledány 

takové negativní vlivy, které by vedly k nadměrnému ovlivnění některé ze složek 

životního prostředí. Žádný z negativních vlivů záměru nemůže poškodit veřejné 

zdraví.  

Podmínky stanoviska byly stanoveny zejména za účelem omezení znečištění 

ovzduší a hlukové zátěže.  
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Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní 

prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru 

z pohledu akceptovatelnosti z hlediska ochrany životního prostředí. Z hlediska 

tohoto aspektu nebyl nalezen natolik významný faktor, který by bránil 

předmětnému záměru při akceptování podmínek formulovaných zpracovatelem 

dokumentace, orgánů státní správy a samosprávy a zpracovatelem posudku.  

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci, obdržených vyjádřeních a při 

respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku, lze konstatovat, že záměr je 

z hlediska ochrany životního prostředí akceptovatelný za předpokladu respektování 

opatření uvedených v podmínkách stanoviska. Se záměrem nejsou spojeny 

přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Vlivy na životní prostředí 

jsou velikostně malé a málo významné. 

 

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň 

poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí 

Záměrem investora je využívat stávající drtírnu pryžových profilů pro úpravu 

ostatních odpadů. Tyto odpady pak budou využity jako palivo v cementárnách. 

Stávající drtírna je vybavena pomaloběžným drtičem DRY 730. Nakládání materiálu 

do drtiče je realizováno z ocelové plošiny. Drcení probíhá mezi dvěma otáčejícími se 

válci, na kterých jsou umístěny střižné segmenty. Výstupem je drť odpadu o 

požadované velikosti (maximální velikost 30 mm), která je vynášena šnekovým 

dopravníkem do korečkového elevátoru, ze kterého bude odpad gravitací vypadávat 

flexibilní hadicí do přistaveného kontejneru nebo sklopného návěsu (šikmý kluzný 

pásový dopravník, který prochází ven obdélníkovým otvorem umístěným na boční 

straně budovy). Chod drtiče je hlídán reverzační automatikou, která drtič v případě 

přetížení vypne, provede zpětný chod a poté opět zapne drtič do režimu drcení. 

Objem odpadu se drcením zmenší 3 - 10 krát v závislosti na druhu drceného 

odpadu a zvolené šíři drtících segmentů. 

Cementárny zpracovávají palivo z odpadů již řadu let. Jedná se tedy o 

využití odpadů, kde s praktickými výsledky využívání je v tuzemsku dostatek 

zkušeností. 

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní 

prostředí dostačujícím způsobem popsáno.  

Pokud bude provoz zařízení realizován a provozován tak, jak je uvedeno 

v dokumentaci, a budou realizovaná opatření navržená v posudku, bude mít záměr 

minimální vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a bude splňovat požadavky 

právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. 

 

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní 

prostředí 

V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebylo předloženo 

variantní řešení. Záměr je tak posuzován jednovariantně. 

 

Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

 Dne 20.12.2013 obdržel příslušný úřad (MŽP ČR) oznámení s náležitostmi dle 

přílohy č. 3 citovaného zákona zpracované Ing. Radkem Píšou. 

 Dopisem ze dne 20.01.2014 bylo posuzování vlivů převedeno na MŽP odbor 

výkonu státní správy VI 

 Dopisem ze dne 27.01.2014 bylo zahájeno zjišťovací řízení dle § 7 zákona a 

oznámení bylo rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům 

a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 

 Dne 30.01.2014 byla informace o zahájení zjišťovacího řízení zveřejněna na 

úřední desce Královéhradeckého kraje. 
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 Dne 31.03.2014 byl vydán závěr zjišťovacího řízení s tím, že záměr má 

významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona. 

Dokumentaci je nutné zpracovat především s důrazem oblast veřejného zdraví, 

nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrany vod a zohlednit a vypořádat 

všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou 

uvedeny v obdržených vyjádřeních. 

 Dne 12.12.2014 obdržel příslušný úřad dokumentaci s náležitostmi dle přílohy 

č. 4 citovaného zákona zpracovanou Ing. Radkem Píšou. 

 Dopisem ze dne 16.12.2014 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním 

samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 

 Dne 18.12.2014 byla informace o dokumentaci zveřejněna na úřední desce 

Královéhradeckého kraje. 

 Příslušným úřadem byl zpracováním posudku pověřen Ing. Josef Tomášek, CSc.  

 Dne 27.03.2015 obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek. 

 Dne 31.03.2015 rozeslal příslušný úřad posudek dotčeným územním 

samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 

 Dne 03.04.2015 byla zveřejněna informace o posudku na úřední desce 

Královéhradeckého kraje. 

 V souladu s § 9 odst. 9 zákona se veřejné projednání neuskutečnilo, protože 

příslušný úřad neobdržel odůvodněné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci EIA 

zpracované podle přílohy č. 4 k zákonu 

Závěry zpracovatele posudku 

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na 

životní prostředí za akceptovatelnou a zpracovanou dle požadavku zákona č. 

100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření 

a dalších podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro 

realizaci záměru za respektování podmínek tohoto stanoviska.  

 

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti 

nebo zcela zahrnuta 

 Královéhradecký kraj 

 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 

 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

 MŽP, odbor ochrany vod 

 MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence  

 MŽP, odbor ochrany ovzduší 

 

Vypořádání vyjádření k dokumentaci 

K dokumentaci bylo doručeno MŽP celkem 6 vyjádření (1 vyjádření 

dotčeného územního samosprávného celku, 5 vyjádření dotčených správních 

úřadů). Připomínky z těchto vyjádření k dokumentaci byly vypořádány 

v posudku. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vzaty do 

úvahy při formulování podmínek tohoto stanoviska. 

 

Vypořádání vyjádření k posudku 

Příslušný úřad obdržel ke zveřejněnému posudku celkem 7 vyjádření od 

následujících subjektů:  
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Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů  

 ze dne č.j. 

Městský úřad Náchod, odbor 

životního prostředí 

8. 4. 

2015 

14778/2014/ŽP/Čs/1 

Krajská hygienická stanice 

Královéhradeckého kraje 

31. 3. 

2015 

S-KHSHK 

01720/2014/8/HOK.HK/Td 

Krajský úřad 

Královéhradeckého kraje 

17. 4. 

2015 

10021/ZP2015 - Hy 

Česká inspekce životního 

prostředí, Oblastní 

inspektorát Hradec Králové 

24. 4. 

2015 

ČIŽP/45/IPP/1401645.003/15/KDR 

MŽP, odbor posuzování vlivů 

na životní prostředí a 

integrované prevence  

17. 4. 

2015 

88648/ENV/14 

MŽP, ředitel odboru ochrany 

vod 

21. 4. 

2015 

27977/ENV/15 1243/740/15 

MŽP, ředitel odboru ochrany 

ovzduší 

30. 4. 

2015 

24149/ENV/15 1076/780/15 

V následujícím přehledu jsou stručně shrnuta vyjádření k posudku a komentář 

zpracovatele posudku (proloženým písmem).  

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí  

vyjádření č.j.  14778/2014/ŽP/Čs/1 ze dne 8. 4. 2015 

Podstata vyjádření: 

Z hlediska odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany 

ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství a státní 

správy lesů nemají k posudku připomínek.  

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře.  

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje  

vyjádření č.j.  S-KHSHK 01720/2014/8/HOK.HK/Td ze dne 31. 3. 2015 

Podstata vyjádření: 

 Konstatují, že k předloženému posudku není námitek. 

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře.  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

vyjádření č.j. 10021/ZP2015 - Hy ze dne 17. 4. 2015 

Podstata vyjádření: 

Z hlediska nakládání s odpady: k posudku nemají připomínek.  

Z hlediska ochrany ovzduší: k posudku nemají připomínek.  

Z hlediska zemědělského půdního fondu: k posudku nemají připomínky.  

Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa: k posudku 

nemají připomínky.  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: k posudku nemají připomínek.  

Z hlediska ochrany vod: k posudku nemají připomínek. 

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 



7 

 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové 

vyjádření č.j. ČIŽP/45/IPP/1401645.003/15/KDR ze dne 24. 4. 2015 

Podstata vyjádření: 

Oddělení ochrany ovzduší - k posudku nemají připomínky.  

Oddělení ochrany vod -  k posudku nemají připomínky. 

Oddělení odpadového hospodářství - k posudku nemají připomínky. Pouze ke 

kapitole B.I.2. upřesňují, že v minulosti zpracovávané pryžové profily byly 

odpadem ve smyslu zákona 185/2001 Sb.   

Oddělení ochrany přírody - k posudku nemají připomínky. 

Oddělení ochrany lesa - k posudku nemají připomínky.  

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku: 

Oddělení ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a ochrany lesa - 

vzhledem k obsahu bez komentáře. 

Oddělení odpadového hospodářství - co se týká upřesnění kapitoly B.I.2., 

údaj v posudku o tom, že zpracování pryžových profilů nebylo v režimu odpadů 

ale v režimu zpracování nestandartních výrobků, měl zpracovatel posudku od 

oznamovatele.  

MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 

vyjádření č.j.  88648/ENV/14 ze dne 17. 4. 2015 

Podstata vyjádření: 

 Uvádějí, že vzhledem k tomu, že stávající zařízení je provozováno mimo 

režim zákona o integrované prevenci a plánované rozšíření zpracování pryžových 

profilů rovněž nevede k naplnění definice kritérií přílohy č. 1 zákona o integrované 

prevenci a nevzniká povinnost získat integrované povolení, nemají k posudku žádné 

připomínky.  

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

MŽP, odbor ochrany vod 

vyjádření č.j. 27977/ENV/15 1243/740/15 ze dne 21. 4. 2015 

Podstata vyjádření: 

 Neuplatňují žádné připomínky.  

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

MŽP, odbor ochrany ovzduší 

vyjádření č.j. 24149/ENV/15 1076/780/15 ze dne 30. 4. 2015 

Podstata vyjádření: 

 Konstatují, že s navrženým stanoviskem souhlasí, včetně návrhů opatření 

podmiňujících vydání souhlasného stanoviska. Doporučují do stanoviska zahrnout 

opatření minimalizující emise látek znečišťujících ovzduší - drcení odpadu bude 

probíhat v uzavřeném objektu. Upozorňují, že případné emise TZL uvolňované 

z procesu drcení se mohou dále uvolňovat do vnějšího ovzduší jako fugitivní emise, 

proto v dalších fázích doporučují uvést opatření k eliminaci emisí vzniklých 

procesem drcení do vnějšího ovzduší.  
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Upozorňují, že s výstupy ze zařízení musí být stále nakládáno jako s odpady 

- z pohledu zákona č. 201/2012 Sb. je možné je splovat pouze ve stacionárních 

zdrojích k tomu povolených.   

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku: 

Opatření jsou uvedena v bodu 5. závazného stanoviska. 

 

Veškeré podmínky stanoviska byly převzaty z dokumentace záměru, 

případně navrženy zpracovatelem posudku 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.  

 

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, 

že může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 3 

zákona. 
 

 

 

 

 

 

 

Ing. Libor Hejduk v. r. 

ředitel odboru výkonu státní správy VI 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, 

zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku 


