
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika, tel.: +420 354 222 300

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168, 
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

Číslo jednací: KK/5322/ZZ/20-12 Vyřizuje / linka: Mgr. Benešová / 571 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
„krajský úřad“), jako věcně příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) 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, vydává 
podle § 7 odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí závěr zjišťovacího řízení 
k záměru:

„Využívání odpadů Tisová“

Oznamovatel: LR ORG s. r. o., Jaltská 2063/10a, 360 01 Karlovy Vary, 
IČO: 26195453 zastoupena na základě plné moci zmocněncem: 
INISOFT Consulting s. r. o., Rumjancevova 696/3, 460 01 
Liberec, IČO: 07717113

Zpracovatel oznámení: Ing. Markéta Miklasová a Ing. Václav Kuncl

Umístění záměru: kraj: Karlovarský
obec: Březová
k. ú.: Tisová u Sokolova

Kapacita (rozsah) záměru: Umístění zařízení pro příjem, využívání opadů kategorie ostatní. 
Maximální roční kapacita se předpokládá 100 000 tun odpadu.

Zařazení záměru: bod 56 (Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů 
s kapacitou od stanoveného limitu – 2 500 t/rok) kategorie II 
přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí

Zahájení: I. čtvrtletí 2021
Ukončení: II. čtvrtletí 2021

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Předkládaný záměr spočívá v umístění a provozování zařízení k využívání odpadů. Přijímány 
budou odpady kategorie ostatní (převážně platového charakteru). Odpady budou na místě 
zpracovávány tříděním a plavením. Přetříděný odpad bude předán k dalšímu zpracování 
oprávněným osobám. Záměr bude umístěn do průmyslového areálu nedaleko elektrárny 
Tisová, na okraji bývalého povrchového lomu Silvestr. 
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Možnost kumulace může nastat s plánovaným záměrem výstavby obalovny (Obalova živičných 
směsí Tisová, kód v IS EIA na portále CENIA je KVK548) a se záměry v areálu skládky 
(RECENT Tisová - překládací stanice a úpravy provozně-administrativního zázemí, kód v IS 
EIA na portále CENIA je KVK547 a RECENT Tisová – rozšíření skládky S-OO o část D, kód 
v IS EIA na portále CENIA je KVK554) v oblasti vlivu na ovzduší a hlukovou situaci. Možná 
ovlivnění hlukové situace jsou hodnocena v hlukové studii (Mgr. Radomír Smetana, září 2020), 
která je součástí oznámení. Ze závěru studie vyplývá, že při provozu zařízení se v lokalitě 
mírně zvýší zatížení hlukem, k překročení limitů z provozu záměru ani z dopravy však nedojde. 
Informace o možném ovlivnění ovzduší krajský úřad nepovažuje za dostatečné. V oznámení 
nejsou uvedeny emise tzv. tuhých znečišťujících látek (dále jen „TZL“), které při procesu 
drcení a třídění odpadu na volné ploše budou vznikat. Při projektované kapacitě mohou být 
zdrojem zvýšené prašnosti.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Odpady kategorie O (především plastové drtě) budou přiváženy nákladními vozidly 
a přechodně skladovány v prostoru manipulační plochy v pytlích (tzv. „big bags“). Do zařízení 
nebudou přijímány žádné nebezpečné odpady. 
Příjem i výdej odpadů bude řádně evidován a kontrolován. Manipulační plocha bude zpevněna 
asfaltovým povrchem. Na venkovní ploše budou umístěna vibrační síta, která budou sloužit 
k třídění dovezeného odpadu na požadovanou velikost. 
V areálu bude na betonových panelech postavena plátěná hala, ve které bude umístěn 
elektrostatický třídič a plavicí stůl. Tato zařízení budou sloužit k vytřídění složek odpadu 
s obsahem kovů. Na venkovní ploše bude umístěn nožový drtič určený k drcení odpadů 
na požadovanou velikost. Po dotřídění bude odpad určený k expedici uložen do lego boxů. 
V rámci areálu bude umístěn také paketovací lis. 

Dle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí provedl krajský úřad zjišťovací řízení, 
jehož cílem bylo zjistit, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné 
zdraví a zda bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených 
územních samosprávných celků, dotčených orgánů a zjišťovacího řízení provedeného podle 
zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí dospěl krajský 
úřad k závěru, že záměr

„Využívání odpadů Tisová“

může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude 
posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení upozorňuje krajský úřad na to, že v dokumentaci 
vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 k zákonu 
o posuzování vlivů na životní prostředí je nutné především důsledně vypořádat připomínky 
uvedené ve vyjádřeních obdržených k oznámení záměru (viz níže) v průběhu zjišťovacího 
řízení, a to zejména následující:

1) Zpracovat rozptylovou studii osobou, která je držitelem zvláštní autorizace.
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2) Uvést a náležitě vyhodnotit emise TZL z jednotlivých procesů. Dále navrhnout 
a vyhodnotit opatření k jejich snížení.

3) Vyhodnotit soulad záměru s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad – 
CZ04 (zejména vyhodnotit využití opatření doporučovaných v tomto programu 
ke snižování emisí TZL a sekundární prašnosti).  

4) Doplnit informace o celkové okamžité kapacitě zařízení. Dále je nutné v dokumentaci 
přepracovat způsob zabezpečení odpadů proti úniku a znehodnocení.

5) Popsat jaké využitelné složky odpadu budou na výstupu ze zařízení a jaký bude 
procentuální podíl dále využitelných opadů.

6) Upřesnit původ a povahu zpracovávaného odpadu a také odbyt po jeho zpracování.
7) Upřesnit množství odpadních vod, které budou vznikat při zpracování odpadu, 

a vyhodnotit dopravní zatížení, které vznikne jejich vyvážením na ČOV.

Krajský úřad požaduje, aby dokumentace v úvodu obsahovala řádné a přehledné 
vypořádání obdržených vyjádření k oznámení, a aby relevantní požadavky byly 
zapracovány do příslušných kapitol dokumentace.

Ve smyslu § 8 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a s ohledem na počet 
dotčených správních úřadů a dotčených územích samosprávných celků je nutné předložit 
dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou dle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, a to v tištěné podobě v počtu 3 paré a dále třikrát na technickém nosiči dat. 

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad obdržel dne 12. 11. 2020 oznámení záměru „Využívání odpadů Tisová“, podané 
společností LR ORG s. r. o., Jaltská 2063/10a, 360 01 Karlovy Vary, zastoupenou na základě 
plné moci zmocněncem: INISOFT Consulting s. r. o., Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec. 
Oznámení záměru (Ing. Markéta Miklasová a Ing. Václav Kuncl, říjen 2020) bylo předloženo 
v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
a obsahovalo všechny formální náležitosti uvedené v příloze č. 3 tohoto zákona. 
Na základě oznámení bylo v souladu s § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
zahájeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv 
na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Informace o oznámení byla zveřejněna v souladu s § 16 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí na úředních deskách dotčených územních samosprávních celků 
(Karlovarský kraj, město Březová) a v Informačním systému EIA na internetových stránkách 
CENIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru KVK558. Za den zveřejnění 
je považován podle § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí den 
25. 11. 2020, kdy byla informace vyvěšena na úřední desce Karlovarského kraje. Současně se 
zveřejněním bylo dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům 
oznámeno zahájení zjišťovacího řízení č. j. KK/5322/ZZ/20-3 ze dne 20. 11. 2020 s žádostí 
o vyjádření k záměru. 
Po zvážení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, 
zejména možné negativní vlivy záměru na stav ochrany ovzduší, na veřejné zdraví 
a problematiku odpadů. S přihlédnutím k obdrženým vyjádřením, která na tyto skutečnosti 
poukázala, dospěl krajský úřad k výše uvedenému závěru, tedy, že záměr není v předloženém 
oznámení vyhodnocen dostatečně a teoreticky tedy může mít významný vliv na životní 
prostředí, a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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Vyhodnocení záměru podle zásad pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí:
Vyhodnocení záměru krajský úřad provedl s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu 
rozsah činností souvisejících s jeho realizací a provozem, a to ve vztahu k očekávaným vlivům, 
na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví, viz výše. 

V průběhu zjišťovacího řízení krajský úřad obdržel vyjádření následujících subjektů:
 Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen 

„KHS“), č. j. KHSKV13245/2020/HOK/Lup-S10 ze dne 7. 12. 2020
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem (dále jen „ČIŽP“), 

č. j. ČIŽP/44/2020/8287 ze dne 7. 12. 2020
 Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského (dále jen „OBÚ“), 

č. j. SBS/47544/2020/OBÚ-08 ze dne 9. 12. 2020
 Karlovarský kraj (dále jen „KK“), ze dne 29. 12. 2020 
 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 

KÚKK“), č. j. KK/5322/ZZ/20-10 ze dne 29. 12. 2020
 Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Sokolov“), 

č. j. MUSO/113670/2020/OŽP/JIRYze dne 29. 12. 2020

Shrnutí vyjádření a připomínek obdržených k oznámení záměru:

Zásadní připomínky uvedené v těchto vyjádřeních jsou uvedeny výše v požadavcích 
na zpracování dokumentace. 

OBÚ nemá k záměru připomínky a nepožaduje další posuzování vlivů na životní prostředí 
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

KHS nemá k záměru připomínky a nepožaduje další posuzování vlivů na životní prostředí 
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

ČIŽP požaduje z hlediska odpadového hospodářství posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. 
Ve svém vyjádření upozorňuje na nakládání s velkými objemy problematické komodity 
a nejasný původ zpracovávaného odpadu.

KK požaduje posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. Ve svém vyjádření uvádí, že 
v oznámení nejsou vyčísleny emise TZL, které vzhledem k charakteru záměru mohou vznikat. 
S přihlédnutím k relativní blízkosti obytné zástavby (300 m) Karlovarský kraj považuje část 
věnující se emisím znečišťujících látek za nedostatečně zpracovanou. Je nutné se blíže věnovat 
otázce původu zpracovaného odpadu a jeho dalšího využití. Vzhledem k nedostatečnému 
rozsahu oznámení Karlovarský kraj s předloženým záměrem nesouhlasí a požaduje jeho 
doplnění.

KÚKK požaduje posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. Z hlediska odpadového hospodářství 
upozorňuje na chybějící informace o celkové kapacitě zařízení, o zabezpečení odpadů proti 
úniku a znehodnocení a o způsobu nakládání s odpady na výstupu ze zařízení. Z hlediska 
ochrany ovzduší upozorňuje na absenci vyčíslení emisí TZL, které mohou způsobit, že záměr 
bude zdrojem zvýšené prašnosti. Úsek IPPC upozorňuje na nedostatečné zabezpečení 
skladovacích prostor proti atmosférickým vlivům. Dále upozorňuje na absenci výkonových 
parametrů použitých zařízení a informaci o formě materiálu na výstupu ze zařízení.
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MěÚ Sokolov požaduje z hlediska ochrany ovzduší posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. 
Ve svém vyjádření upozorňuje na skutečnost, že vibrační síta budou umístěna na venkovní 
ploše a je možné očekávat zvýšenou prašnost a zápach.

Úplná znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení k tomuto záměru jsou 
zveřejněna v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA 
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru KVK558.

Oznamovatel obdrží jejich kopie jako přílohu tohoto závěru zjišťovacího řízení. 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, 
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není 
rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 

V Karlových Varech dne 12. 1. 2021

Ing. Regina Martincová
                                                                                                                                 vedoucí odboru 

životního prostředí a zemědělství

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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Rozdělovník

Dotčené územní samosprávné celky:
 Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
 Město Březová, Nám. Míru 230, 356 01 Březová (okres Sokolov)

Dotčené správní úřady:
 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
 Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary
 Česká inspekce životního prostředí OI Ústí nad Labem, Výstupní 1644, 

400 07 Ústí nad Labem
 Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, B. Němcové 1932, 356 01 Sokolov

Na vědomí:
1) Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) INISOFT Consulting s. r. o., Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec zastupující na základě 

plné moci oznamovatele LR ORG s. r. o., Jaltská 2063/10a, 360 01 Karlovy Vary
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