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„Ekologický park/přístřešek a objekt skladů sloužící ke skladování a manipulaci s odpady“
v k. ú. Líšeň, okr. Brno-město – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále také jen „KrÚ JMK“) jako věcně a místně příslušný správní
úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 22.12.2016
oznámení společnosti Kaiser servis, spol. s r.o., sídlem Bezručova 608/36, 678 01 Blansko,
s přiděleným IČ 26274906, o záměru „Ekologický park/přístřešek a objekt skladů sloužící ke
skladování a manipulaci s odpady“ v k. ú. Líšeň, okr. Brno-město (dále také jen „oznámení
záměru“).
Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) pod bodem
10.1, sloupec B - Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry
neuvedené v kategorii I).
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „KrÚ JMK, OŽP“) zajistil
zveřejnění oznámení, shromáždil písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení
ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací
řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.
Identifikační údaje:
Název:
Umístění:

Ekologický park/přístřešek a objekt skladů sloužící ke skladování a manipulaci s
odpady
Jihomoravský kraj
okres Brno-město
k. ú. Líšeň

Oznamovatel: Kaiser servis, spol. s r.o., Bezručova 608/36, 678 01 Blansko, IČ 26274906.

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
smetana.mirek@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Charakteristika záměru:
Předmětem záměru je zprovoznění nového zařízení k nakládání s odpady ve stávajícím areálu firmy
Kaiser servis, spol. s r.o. v rámci stávající průmyslové zóny bývalého areálu firmy Zetor, a.s.,
v k. ú. Líšeň, parcelní čísla 9296/1, 9297, 9298. Záměr představuje uvedení stávajících objektů
(1 - objekt bývalého skladu odpadů s příslušenstvím – tj. s šatnou, sociálním zařízení, skladem
náhradních dílů atd., 2 – objekt garáží nákladních vozidel a opravárenské dílny) do provozu jako
zařízení k nakládání s odpady – nově jako sklad nebezpečných odpadů (NO) s příslušenstvím, na
který bude navazovat nový objekt garáží nákladních vozidel s opravárenskou dílnou s kapacitou 4
ks nákladních vozidel (z toho 3 ks garážované). Dále záměr předpokládá využívání stávajícího
přístřešku skladování nebezpečných odpadů.
Provoz zařízení je v oznámení záměru uveden následovně: Odpad bude přivážen od různých
původců odpadů a oprávněných osob. Veškerý odpad bude zvážen, bude provedena kontrola jeho
kvality a následně uskladněn v přístřešku nebezpečných odpadů nebo ve skladu, jenž je součástí
objektu garáží nákladních vozidel. K manipulaci bude sloužit 1 ks vysokozdvižného vozíku.
Kapacity zařízení jsou v oznámení záměru vypočteny na základě celkové kubatury skladovacích
prostor a předpokládané hustoty jednotlivých druhů skladovaných odpadů (viz tabulka).

Celková plocha využitelná ke skladování má činit 322,67 m2.
Údaje o kapacitách záměru dle přílohy č. 22, tabulky č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb.:
 roční projektovaná kapacita zařízení (t/rok)
515.730,40
kategorie ostatní odpad
499.305,40
kategorie nebezpečný odpad
16.425,00 (z toho max. 9.125,00
hořlavých kapalin)
 maximální okamžitá kapacita zařízení (t)
kategorie ostatní odpad
kategorie nebezpečný odpad

t/rok

1.367,96
45,00

V přístřešku (přestřešeném skladu) se předpokládá skladování odpadů ve více vrstvách, tzv.
stohování, před jeho převozem do koncových zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů
(koncovek). Je deklarováno, že nebezpečné odpady budou skladovány v přístřešku skladování
nebezpečných odpadů, a to ve stohovatelných IBC kontejnerech, popř. v jiných kontejnerech a
obalech s kapacitou do 1 m3, plnících legislativní požadavky na uskladnění. Je deklarováno, že pro
provoz skladování nebezpečných odpadů bude zpracován odpovídající provozní řád zařízení.
Rozvody vody a energií zůstanou stávající.
Objekt garáží má sloužit ke garážování nákladních vozidel oznamovatele (celkově 3 garáže určené
pro nákladní vozidla), ke skladování náhradních dílů, sorbčního materiálu, prázdných obalů, olejů,
prázdných popelnic a nebezpečných odpadů v nádržkových kontejnerech do 1 m3. Objekt bude
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současně obsahovat sociální zařízení určené zaměstnancům, bude na něj navazovat opravárenská
dílna.
Oznamovatel má k dispozici nákladní vozidla, která budou svážet odpady od oprávněných osob
nebo původců odpadů. Maximální kapacita, v případě plně vytížených garážových stání 3 ks
naložených nákladních vozidel s největší maximální povolenou hmotností, bude 78 t odpadů.
Ohledně intenzity navázané dopravy je v oznámení záměru uvedeno, že se počítá se snížením
celkového počtu jízd na koncová zařízení k využívání a odstraňování odpadů, protože počet návozů
do zařízení bude vyšší, než počet vývozů na tyto koncovky. Doprava z areálu má vést po ulicích
Trnkova a Jedovnická (navýšení o cca 10 nákladních aut denně).
Oznámení záměru odkazuje na výpočty předpokládané hlukové zátěže provedené v dokumentu
„Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A z provozu Přístřešku skladování nebezpečných
odpadů a objektu garáží nákladních vozidel umístěných na pozemku 9296/1, 9297, 9298
v k. ú. Brno – Líšeň“ (zpracovatel Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, CHL, 9/2016, dále jen
„hluková studie“). Výše uvedená hluková studie není součástí oznámení záměru, nicméně je
uváděna jako podklad pro zpracování oznámení záměru. V kapitole „III. Údaje o výstupech“ jsou
uvedeny její výsledky - zpracovatel oznámení s odkazem na hlukovou studii deklaruje, že po
realizaci záměru lze předpokládat nepřekročení hygienického limitu hluku pro denní dobu.
Z hlediska možných emisí do ovzduší je konstatováno, že zařízení není vyjmenovaných zdrojem dle
zákona o ochraně ovzduší, přičemž nové zdroje emisí nebudou instalovány. Pachové emise nejsou
dle oznámení záměru předpokládány, neboť dle textu oznámení záměru nemají být skladovány
biologické odpady, ani odpady podléhající rozkladu, které by nebyly uzavřeny v příslušných
obalech. Za zdroj emisí tak oznámení záměru předpokládá pouze pojezdy dopravních prostředků a
vysokozdvižného vozíku v rámci areálu.
Zahájení výstavby: 2016
Předpokládané ukončení výstavby: 2016
Realizace záměru je předpokládána v jedné etapě, bez zkušebního provozu.
Souhrnné vypořádání připomínek:
K oznámení záměru se v zákonem stanovené lhůtě vyjádřily tyto dotčené správní úřady a územní
samosprávné celky: Jihomoravský kraj, Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát
Brno, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále „OŽP“), oddělení ochrany
přírody a krajiny a oddělení vodního a lesního hospodářství (formou interního sdělení).
Po stanovené lhůtě bylo doručeno vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se
sídlem v Brně.
 Jihomoravský kraj (vyjádření č. j. JMK 10807/2017, ze dne 23.01.2017)
Bez připomínek.
Vypořádání KrÚ JMK, OŽP:
KrÚ JMK bere na vědomí.
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 Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) – Oblastní inspektorát Brno (vyjádření zn.
ČIŽP/47/ŘI/1700251 002/17/BLV, ze dne 13.01.2017)
Sděluje, že k realizaci výše uvedeného záměru nemá z hlediska ochrany životního prostředí
připomínky. Upozorňuje provozovatele, že v případě, že v zařízení bude prováděna činnost
uvedená v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších
předpisů je třeba pro provoz takového zařízení získat integrované povolení.
Vypořádání KrÚ JMK, OŽP:
KrÚ JMK bere sdělení ČIŽP na vědomí.
KrÚ JMK zároveň konstatuje, že z oznámení záměru není zřejmé, zda záměr nebude, vzhledem
k jeho celkové kapacitě a způsobu provozu, spadat pod režim integrovaného povolení dle zákona
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) – přesněji pod bod 5.5.
přílohy č. 1 tohoto zákona.
V témže areálu jako předkládaný záměr je v režimu integrovaného povolení provozováno „Zařízení
k předčištění průmyslových odpadních vod a kapalných odpadů“ (deemulgační stanice), zařazené
dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci pod bod 5.1. b). Návaznost předkládaného záměru
na výše uvedenou deemulgační stanici není v předloženém oznámení záměru nijak řešena, nicméně
vzhledem k celkové uváděné kapacitě záměru a k velmi obsáhlému seznamu potenciálně
skladovaných odpadů je vysoce pravděpodobné, že právě výše uvedená deemulgační stanice bude
jedním z koncových zařízení pro odpady v předmětném záměru skladované.
Popis záměru je proto třeba mj. rozpracovat do takové úrovně, aby bylo možné jasně stanovit,
nakolik provoz záměru souvisí (příp. nesouvisí) s provozem stávající deemulgační stanice, a to se
všemi dopady v rámci navazujících řízení (povolení dle zákona o integrované prevenci, příp. změna
stávajícího integrovaného povolení pro deemulgační stanici).
Tyto důvodné pochybnosti byly promítnuty do požadavků na dokumentaci v rámci dalšího stupně
posouzení procesem EIA.
 Magistrát města Brna (dále jen „MMB“ vyjádření č. j. MMB/0000789/2017/Zah,
ze dne 20.01.2017)
 Odbor životního prostředí MMB (vyjádření č. j. MMB/0024969/2017/Zah, ze dne
16.01.2017)
Nemá k oznámení záměru z hlediska svých kompetencí žádné připomínky a nepožaduje
další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.
Upozorňuje, že lokalita se nachází v území s ochranným pásmem artéských vod, kde není
doporučeno umisťovat rizikové provozy. Podlahy skladu nebezpečných odpadů a
manipulační plochy musí být dostatečně zajištěny proti možnému úniku látek, které by
mohly znamenat riziko pro životní prostředí a podzemní vody.


Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB
MMB/0025957/2017, ze dne 17.01.2017)

(vyjádření č. j.

1) Vyjádření vodoprávního úřadu z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu (vodní zákon):
 Vodoprávní úřad upozorňuje, že během provozu zařízení sloužícího ke skladování a
manipulaci s odpady nesmí docházet ke znečištění povrchových a podzemních vod.
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 Veškeré manipulační plochy budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení
podzemních a povrchových vod, případně k nežádoucímu úniku závadných látek do
kanalizace, v souladu s požadavky vodního zákona.
 Dešťové vody budou likvidovány v souladu s ČSN 759010 TNV 759011.
 Záměr podléhá souhlasu podle ust. § 17 vodního zákona příslušného vodoprávního
úřadu.
 Případná manipulace se závadnými látkami dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, ve znění pozdějších
předpisů, je možná pouze na základě havarijního plánu, který bude schválen příslušným
vodoprávním úřadem.
2) Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
 Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem.
3) Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF):

Pozemky dotčené stavbou nejsou součástí zemědělského půdního fondu.
Vypořádání KrÚ JMK, OŽP:
K vyjádření Odboru životního prostředí MMB: KrÚ JMK, OŽP konstatuje, že záměr je navrhován
v rámci stávajícího areálu oznamovatele, sloužícího aktuálně k provozu odpadářských zařízení.
Dostatečné zajištění záměru proti možnému úniku látek, které by mohly znamenat riziko pro životní
prostředí a podzemní vody, je zákonnou povinností. Konkrétní stavebně-technická, provozní i
organizační opatření k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí (včetně vod) budou nedílnou
součástí dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA.
K vyjádření Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (OVLHZ) MMB: Vyjádření obsahuje
upozornění na podmínky plynoucí z obecně platných právních předpisů na jednotlivých úsecích
ochrany složek životního prostředí. KrÚ JMK, OŽP bere vyjádření na vědomí. Oznamovatel je
povinen se zákonnými požadavky a platnými normami řídit.
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“;
vyjádření č. j. 0475/2017/BM/HOK, ze dne 23.01.2017)
Ve svém vyjádření konstatuje, že záměr vzhledem ke kapacitě, spektru přijímaných odpadů,
charakteru provozu (nepřetržitý provoz) a negativnímu vlivu zdrojů hluku na chráněné venkovní
prostory staveb určených k trvalému bydlení, bude mít významný vliv na životni podmínky a
veřejné zdraví a požaduje jeho kompletní posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb.
Dále uvádí požadavky na dopracování podkladů, které požaduje doložit v rámci dalšího stupně
posuzování dle zákona:
1) Doložit podrobně zpracovanou hlukovou studii, v níž bude detailně vyhodnocena hluková zátěž
nejvíce exponovaných chráněných venkovních prostorů staveb v dotčeném území ze všech
stávajících stacionárních zdrojů a areálové dopravy v průmyslovém areálu a ze stávající dopravy na
okolních veřejných pozemních komunikacích (podle ročních průměrných denních intenzit za 24
hodin, stanovených na základě sčítaní dopravy ŘSD pro aktuální období k r. 2016 – 2017, vždy pro
ucelený úsek jednotlivé pozemní komunikace), hluková zátěž ze všech stacionárních zdrojů
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vázaných na záměr a areálové dopravy a automobilové dopravy po veřejných pozemních
komunikacích vázané na záměr po jeho realizaci, to vše pro denní dobu a noční dobu.
2) Hlukovou studii (případně i měřeni hluku) je třeba zpracovat v souladu s ustanovením § 30
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibraci, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s aktuálně platnými
metodickými návody a doporučeními pro měření a hodnoceni hluku v komunálním prostředí a
zpracování hlukových studií.
3) Součástí hlukové studie bude návrh stavebních, technických, technologických nebo
organizačních opatření, kterými bude při provozu záměru v nejvíce exponovaných chráněných
venkovních prostorech staveb v dotčeném území garantováno dodrženi hygienických limitů hluku
v denní i noční době, stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (to znamená ve znění nařízení
vlády č. 217/2016 Sb., ze dne 15. července 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci).
4) V dokumentaci bude detailněji popsán způsob nakládání s odpady zařazenými podle přílohy k
vyhlášce č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů pod kódy: 200201 Biologicky rozložitelný odpad,
200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, 190805 Kaly z čištění komunálních
odpadních vod, 190606 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného
odpadu a podobnými odpady, které mohou být zdrojem zápachu a množení hmyzu nebo
hlodavců, dále způsob nakládání s odpady zařazenými pod kódy: 180208* Jiná nepoužitelná léčiva
neuvedená pod č. 180207, 200131* Nepoužitelná cytostatika, 200132* Jiná nepoužitelná léčiva
neuvedená pod č. 200131 a zajištění jejich odstranění v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 88 a § 89 a
související) a zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.
Vypořádání KrÚ JMK, OŽP:
KrÚ JMK, OŽP konstatuje, že požadavky KHS JmK, jako věcně a místně příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako dotčeného správního
úřadu podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 23 odst. 5 zákona, jsou promítnuty do
požadavků na zpracování dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení procesem EIA.
 KrÚ JMK, OŽP, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí si ve věci posouzení oznámení
záměru a možných dopadů daného záměru na životní prostředí vyžádalo vyjádření oddělení
technické ochrany životního prostředí (TOŽP) a oddělení vodního a lesního hospodářství (OVLH)
KrÚ JMK, OŽP. (interní vyjádření bez č. j. ze dne 23.01.2017):
1) Vyjádření z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zákon o ochraně ovzduší):
V rámci záměru, tak, jak je popsán, nebudou dle předkladatele umístěny žádné nové
stacionární zdroje znečišťování ovzduší, realizací záměru tedy nevznikne vyjmenovaný
stacionární zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší. Stavební práce
musí být prováděny s přihlédnutím k minimalizaci a předcházení vzniku sekundární
prašnosti.
Z hlediska vlivu záměru na ovzduší požaduje vyhodnotit soulad záměru s opatřením obecné
povahy Ministerstva životního prostředí č. j. 30708/ENV/16, kterým byl vydán Program
zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno – CZ06A, zejména naplnění bodů BB2 –
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požadavek snižování prašnosti v areálech průmyslových podniků, pořízení techniky pro
omezení fugitivních emisí ze skládkování, ze skládek na volném prostranství a z manipulací
se sypkými materiály a dále bodu BD3 tj. omezování prašnosti ze stavební činnosti.
2) Vyjádření z hlediska vodního zákona:
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem je dle § 106 odst. 1 vodního
zákona vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo
stavby, v daném případě se jedná o Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního
hospodářství a zemědělství. Upozorňujeme na povinnosti vyplývající z ust. § 39 vodního
zákona.
3) Vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zákon o
odpadech):
V rámci záměru mají být využity stávající objekty v areálu ZETOR, Brno – Líšeň, kterými jsou
sklad s příslušenstvím o celkové výměře 247 m2, a dále přístřešek o výměře 87 m2. Tyto
objekty (v případě prvního z nich se bude jednat o část o výměře 79 m2; výměry užité ke
skladování odpadů se v oznámení záměru uvádí na straně 13, tabulka 1) mají být využity ke
skladování odpadů před jejich využitím nebo odstraněním, které má být realizováno
v jiném zařízení. Záměr nemá dle textu oznámení záměru spojitost se Zařízením
k předčištění průmyslových odpadních vod a kapalných odpadů, které žadatel provozuje
v témže areálu na základě integrovaného povolení.
Zařízení je navrženo do výše uvedených stávajících objektů, s tím, že jeho celková roční
kapacita je uvedena ve výši 515 730 tun odpadů. Z toho má dle textu oznámení záměru na
nebezpečné odpady připadat 16 425 tun odpadů. Okamžitá kapacita zařízení je vypočítána
z rozměrů příslušných skladovacích prostor, kdy jejich objem je násoben měrnou hmotností
odpadů 1,8 tuny/m3, čímž byla vypočtena okamžitá kapacita záměru ve výši 1 412 tun
odpadů. Dle textu oznámení záměru (strana 14) z toho na nebezpečné odpady připadá 45
tun.
Na straně 16 a 17 je uvedeno, že přibližně 80% z množství skladovaných odpadů budou
zaujímat odpady tam uvedené (tabulka č. 13), mezi nimiž jsou zastoupeny odpady
nebezpečné, charakteru odpadních barev a laků, kalů z lapáků nečistot a odlučovačů oleje
atd., přičemž jediné odpady kategorie ostatní v této skupině zastoupené jsou papírové a
plastové obaly. Krajský úřad má zá to, že tento údaj je v rozporu s poměrem nebezpečných
a ostatních odpadů vyplývajícím z výčtu kapacit (popsáno v předchozím odstavci) v tom
smyslu, že nebezpečné odpady budou na základě tohoto údaje v celkovém rozsahu
odpadů, s nimiž bude nakládáno, zastoupeny mnohem více. Záměr by tak mohl naplnit
množstevní kritérium 50 tun skladovaných nebezpečných odpadů (tato kapacita je
v oznámení záměru uvedena jako 45 tun), čímž by zařízení samostatně podléhalo
integrovanému povolení (bod 5.5 přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci).
Některé z výše vyjmenovaných odpadů, které mají tvořit uvedenou většinu odpadů
skladovaných v projednávaném zařízení, jsou zpracovávány v Zařízení k předčištění
průmyslových odpadních vod a kapalných odpadů, které provozuje žadatel na základě
integrovaného povolení v témže areálu; toto zařízení se nachází přibližně 100 metrů od
umístění projednávaného záměru. V této souvislosti je zásadní tvrzení žadatele, že záměr
nemá s tímto zařízením spojitost (nemusí tak být projednán v řízení o změně vydaného
integrovaného povolení). Není však zřejmé, na jaká jiná koncová zařízení by uvedené
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odpady přivezené do nyní projednávaného zařízení měly být z areálu opět odváženy, ani
jaké by byly environmentální dopady takového odvozu (nehledě na ekonomické aspekty).
Pokud jde o vliv na životní prostředí způsobený dopravou, při uvedené roční kapacitě
přesahující půl milionu tun odpadů a okamžité kapacitě zařízení z těchto údajů vyplývá, že
by zařízení zřejmě bylo téměř každý den v roce zcela vyprázdněno a opět naplněno, což
považujeme za obtížně představitelné. Pokud tomu tak má skutečně být, bude to znamenat
značnou dopravní zátěž uvnitř areálu i mimo něj. Krajský úřad má nicméně za to, že si
kapacity vzájemně neodpovídají (vzhledem k rozměrům skladovacích objektů se zdá být
neodpovídající celková roční kapacita).
Dále, projednávané zařízení má dle oznámení záměru (příloha č. 7) přijímat široký výčet
odpadů téměř všech skupin, které zahrnují například vedlejší živočišné produkty,
elektrozařízení, části autovraků, odpady ze zdravotnictví, kaly z čištění komunálních
odpadních vod, odpady z kuchyní a stravoven, směsný komunální odpad a další. Nakládání
s některými z těchto odpadů podléhá rovněž zvláštním právním předpisům a schválení
dalších správních orgánů; splnění těchto podmínek bude nutným předpokladem pro
udělení souhlasu k provozování zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (nebude-li
nahrazen postupem podle zákona o integrované prevenci). Upozorňujeme však, že není
vůbec zřejmé, zda zařízení, tak jak je popsáno v oznámení záměru, odpovídá svým
stavebně-technickým vybavením a vnitřním uspořádáním uvedenému výčtu odpadů,
s nimiž v něm má být nakládáno. Tato skutečnost bude rovněž posuzována v řízení o
udělení souhlasu dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, a je nutným předpokladem pro jeho
udělení. V této souvislosti dále upozorňujeme, že v oznámení záměru není zcela popsáno
zabezpečení některých ploch určených k nakládání s odpady (např. zabezpečení podlahy
přístřešku, kapacity havarijních jímek aj.) Dále, výpočet okamžitých kapacit zařízení prostým
násobením rozměrů místností a uvedené hustoty považujeme s ohledem na nutnost
manipulace s odpady aj. za nevhodný. V oznámení záměru není odpovídajícím způsobem
vyhodnocen soulad záměru s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje,
zejména pokud jde o odpadové proudy zvláště jmenované na začátku tohoto odstavce;
Plán odpadového hospodářství je pro rozhodovací činnosti příslušných správních úřadů i
krajů v oblasti odpadového hospodářství závazný (§ 43 odst. 11 zákona o odpadech).
Vzhledem k celkové roční kapacitě záměru (pokud je v oznámení záměru uvedena správně)
se může jednat o zařízení nadregionálního významu, na které budou mít vliv i Plány
odpadového hospodářství dalších krajů, a které jako příslušný úřad ve smyslu zákona č.
100/2001 Sb. posuzuje Ministerstvo životního prostředí.
Vzhledem ke všem výše popsaným nejasnostem a dále vzhledem k rozsahu záměru
požadujeme, aby byly všechny uvedené záležitosti vyjasněny v dalším stupni posuzování
vlivů na životní prostředí s tím, že z jeho výsledku může dle názoru KrÚ JMK, OŽP vyplynout
i nutnost povolení zařízení podle zákona o integrované prevenci.
Vypořádání KrÚ JMK, OŽP:
KrÚ JMK, OŽP se ztotožňuje s výše uvedenými připomínkami k obsahu oznámení záměru a na
základě vyjádření TOŽP považuje předložené oznámení, s ohledem na požadovanou kapacitu
záměru a rozsah seznamu odpadů, se kterými má být nakládáno, za nedostatečné. Uvedené
připomínky musí být zohledněny při zpracování dokumentace v rámci dalšího stupně posouzení
procesem EIA.
KrÚ JMK, OŽP vyhodnotil obdržené připomínky k oznámení záměru jako závažné, které dostatečně
prokazují potřebu dalšího pokračování procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí.
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Závěr:
Záměr „Ekologický park/přístřešek a objekt skladů sloužící ke skladování a manipulaci s odpady“
v k. ú. Líšeň, okr. Brno-město, naplňuje dikci bodu 10.1, sloupec B - Zařízení k odstraňování nebo
průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I), kategorie II přílohy č. 1 zákona.
Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7
citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr
bude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.
Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace podle ustanovení § 8 zákona v rozsahu podle přílohy
č. 4 zákona. Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu zákona.
Zpracovatel dokumentace vezme při jejím zpracování v úvahu všechny připomínky získané v rámci
zjišťovacího řízení a v dokumentaci je přehledně vypořádá.
V dokumentaci je třeba se zaměřit zejména na následující oblasti:
 odstranění vnitřních rozporů v uváděných kapacitách záměru, vyčíslení kapacit (celkové,
okamžité) a prokázání reálnosti těchto kapacit s ohledem na použité technologie uskladnění
odpadů a intenzitu nutně navázané dopravy,
 vyjasnit vnitřní rozpory mezi uváděnými poměry jednotlivých kategorií odpadů a jejich
projektovaným absolutním množstvím, mj. ve vztahu k použité technologii uskladnění
jednotlivých druhů odpadů,
 jasnou identifikaci zařízení v tom smyslu, aby bylo zřejmé, jak provoz záměru souvisí
(příp. nesouvisí) s provozem „Zařízení k předčištění průmyslových odpadních vod a kapalných
odpadů“ (tzv. deemulgační stanice), provozovaného oznamovatelem v přímo souvisejícím
areálu v režimu integrovaného povolení,
 výpočet a vyhodnocení reálné intenzity dopravy, nutné k naskladnění a vyskladnění daného
zařízení s udávanou kapacitou,
 s ohledem na kapacitu záměru a charakter skladovaných odpadů, z nichž mnohé mohou být
zdrojem zápachu (např. různé směsi tuků a olejů, biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a
stravoven, produkty vyhnívání…) podrobněji rozpracovat způsob nakládání s těmito odpady a
opatření k eliminaci případného zápachu,
 v rámci dokumentace přílohou doložit podrobně zpracovanou hlukovou studii, v níž bude
detailně vyhodnocena hluková zátěž nejvíce exponovaných chráněných venkovních prostorů
staveb v dotčeném území ze všech stávajících zdrojů a areálové dopravy v průmyslovém areálu
a ze stávající dopravy na okolních veřejných pozemních komunikacích. (Součástí hlukové studie
bude návrh stavebních, technických, technologických nebo organizačních opatření, kterými
bude při provozu záměru v nejvíce exponovaných chráněných venkovních prostorech staveb v
dotčeném území garantováno dodrženi hygienických limitů hluku v denní i noční době),
 nakládání s některými druhy odpadů podléhá zvláštním právním předpisům a schválení
rozličných správních orgánů; splnění těchto podmínek bude nutným předpokladem pro udělení
souhlasu k provozování zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (nebude-li nahrazen
postupem podle zákona o integrované prevenci) – toto musí být pomítnuto do dokumentace v
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části B, kapitole I. Základní údaje, bod 9. „Výčet navazujících rozhodnutí dle § 9a odst. 3 a
správních orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat“
 rozpracovat popis zabezpečení všech ploch určených k nakládání s odpady (např. zabezpečení
podlah, kapacity havarijních jímek aj.),
 vyhodnocení souladu záměru s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje,
zejména pokud jde o odpadové proudy (Vzhledem k celkové roční kapacitě záměru, pokud je
v oznámení záměru uvedena správně, se může jednat o zařízení nadregionálního významu, na
které budou mít vliv i Plány odpadového hospodářství dalších krajů, a které jako příslušný úřad
ve smyslu zákona posuzuje Ministerstvo životního prostředí.),
 vyhodnocení souladu záměru s opatřením obecné povahy Ministerstva životního prostředí
č. j. 30708/ENV/16, kterým byl vydán Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno –
CZ06A, zejména naplnění bodů BB2 – požadavek snižování prašnosti v areálech průmyslových
podniků, pořízení techniky pro omezení fugitivních emisí ze skládkování, ze skládek na volném
prostranství a z manipulací se sypkými materiály a dále bodu BD3 tj. omezování prašnosti ze
stavební činnosti,
 detailnější popis způsobu nakládání s odpady zařazenými podle přílohy k vyhlášce č. 93/2016
Sb., o Katalogu odpadů pod kódy: 200201 Biologicky rozložitelný odpad, 200108 Biologicky
rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, 190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod,
190606 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu a
podobnými odpady, které mohou být zdrojem zápachu a množení hmyzu nebo hlodavců,
dále způsob nakládání s odpady zařazenými pod kódy: 180208* Jiná nepoužitelná léčiva
neuvedená pod č. 180207, 200131* Nepoužitelná cytostatika, 200132* Jiná nepoužitelná léčiva
neuvedená pod č. 200131 a zajištění jejich odstranění v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 88 a §
89 a související) a zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách,
KrÚ JMK, OŽP neukládá povinnost zpracovat varianty umístění záměru. Jakákoliv jiná lokalizace,
než je uvedena v oznámení záměru, by vyžadovala provedení zcela nového zjišťovacího řízení,
přičemž KrÚ JMK, OŽP nepokládá uložení povinnosti zpracování variantního řešení za účelné.
KrÚ JMK, OŽP doporučuje oznamovateli a zpracovateli dokumentace projednat způsob vypořádání
připomínek před odevzdáním dokumentace se subjekty, které tyto připomínky uplatnily.
Dokumentace bude KrÚ JMK, OŽP předložena v 4 písemných vyhotoveních a 5 x v elektronické
podobě.
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Odůvodnění:
Dle ustanovení § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem
bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona. KrÚ JMK, OŽP ve
zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních.
Zjišťovací řízení poukázalo na hlavní problematické aspekty záměru, kterými je třeba se nadále
zabývat.
Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze konstatovat,
že záměr je třeba dále posoudit ve smyslu zákona, zejména s ohledem na vyjádření obdržená
v průběhu zjišťovacího řízení.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu
odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.
KrÚ JMK zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 4 zákona závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a
dále dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům.
Dotčenou městskou část Brno-Líšeň žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5
prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom,
kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně
žádáme městskou část Brno-Líšeň o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této
informace na úřední desce Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

otisk razítka
Ing. Jiří Hájek v. r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí
Za správnost vyhotovení: Mgr. Mirek Smetana
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Rozdělovník:
Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední
desce, o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni
vyvěšení na úřední desce:
 Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, k rukám starosty, Jírova 2, 628 00 Brno – DS
 Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:
 Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno – DS
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00
Brno – DS
 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14,
614 00 Brno – DS
Dále obdrží:
 Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň, stavební odbor, Jírova 2, 628 00 Brno – DS
 Kaiser servis, spol s r.o., Bezručova 608/36, 678 01 Blansko – DS (obdrží včetně kopií vyjádření)
 Ekologické audity a posudky s.r.o., Míčkova 1295/66, 614 00 Brno – DS

Potvrzení o zveřejnění (provedou městská část Brno-Líšeň a Jihomoravský kraj)
Vyvěšeno na úřední desce dne:
razítko a podpis
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