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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
podle § 7 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. 
 
Identifikační údaje: 

Název:  „Zpracování autovraků – FLOR s.r.o., Sezemice“ 

Kapacita záměru:  

Kapacita zařízení je 180 t/rok – jedná se o maximální možné množství zpracovávaných 
odpadů. 
 
Charakter záměru:  

Záměrem je provádět sběr, výkup a zpracování autovraků, spočívající v příjmu autovraků, 
jejich přechodném uložení v prostorách zařízení a následném využívání znamenající 
vyčerpání provozních kapalin, případně demontáž a vytřídění jednotlivých součástek a druhů 
odpadů. 
 
Umístění: 
Pardubický kraj, Město Sezemice, k. ú. Sezemice nad Loučnou 
 
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení: 

Předpokládané zahájení činnosti :       duben 2012 
 
 
Oznamovatel:  
FLOR s.r.o., Labská 857, 533 04 Sezemice, IČ 252 90 525 
 
Záměr „Zpracování autovraků – FLOR s.r.o., Sezemice“ naplňuje dikci bodu 10.1 (Zařízení 
ke skladování , úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické 
úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů), kategorie II, přílohy 
č. 1 k zákonu 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 také „zákon“). 
 
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda  
záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Na 
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2/3 

základě informací uvedených v oznámení a písemných vyjádření dotčených územních 
samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle 
zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr  
 

„Zpracování autovraků – FLOR s.r.o., Sezemice“ 
 
 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona. 
 
V navazujících správních řízeních, při přípravě záměru, resp. při provozu budou 
respektovány připomínky uvedené ve vyjádřeních dotčených správních úřadů, které jsou 
přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení. 
 
Obdobně budou v navazujících řízeních, v projektové dokumentaci a při provozu dodrženy 
podmínky uvedené v oznámení v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ (převzato): 
 

Opatření pro etapu provozu: 

- provoz zařízení se bude řídit schváleným Provozním řádem 
- veškeré plochy, na kterých bude docházet k manipulaci se závadnými látkami, budou 
zabezpečeny proti jejich úniku do vnějšího prostoru ( např. izolací, nepropustnou jímkou) 
- v případě havárie bude postupováno podle schváleného Havarijního plánu 
- k okamžitému zásahu při úniku závadných látek bude k dispozici dostatečné množství 
sanačních prostředků 
- bezprostředně po přijetí autovraku bude autovrak umístěn na zabezpečenou manipulační 
plochu (odizolovanou a vyspádovanou do záchytné jímky) nebo přímo do haly – do prostoru 
pro zpracování, a budou z něj vyčerpány / vypuštěny provozní náplně (přijaté autovraky 
s náplněmi nebudou odstavovány na jiných místech areálu) 
- odpady kategorie „N – nebezpečné“ budou shromažďovány vytříděné, výhradně 
v zabezpečeném prostoru SHROMAŽDIŠTĚ ODPADŮ v objektu haly (přístavby), která má 
nepropustnou podlahu vyspádovanou do záchytné jímky; odpady kapalného skupenství 
budou shromažďovány v uzavřených nádobách; příslušné shromažďovací prostředky budou 
označeny identifikačními listy nebezpečných odpadů (ILNO) 
- veškerá místa k přejímání a skladování autovraků, jejich zpracování, shromažďování 
odpadů a skladování materiálů a součástí k opětovnému použití budou zřetelně označena 
- v noční době (od 22.00 do 6.00 hodin) bude vyloučen provoz zařízení včetně související 
dopravy 
 

Odůvodnění: 

Příslušný úřad neobdržel k oznámení záměru žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné 
vyjádření. Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení podle § 23 odst. 9 zákona nebyla 
doručena. 

K oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily tyto subjekty: 

1) Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
2) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, 
3) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové 
 

Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení: 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
(č. j. KrÚ 3231/2012/OŽPZ/ST ze dne 13. 1. 2012 
- orgán odpadového hospodářství upozorňuje na špatný údaj popisující kapacitu zařízení 
(přepočet z jednotky tuna/rok na jednotku auto/rok) a nutnost upravit tento údaj i na dalších 
místech v oznámení 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
(č. j.: KHSPA 00219/2012/HOK-Pce ze dne 23. 1. 2012) – bez připomínek 
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Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové 
(zn. ČIŽP/45/IPP/1200083.001/12/KDR ze dne 13.1. 2012 ) 

- oddělení integrace upozorňuje, že pokud dojde k překročení kapacity (příjmu) 10t/den 
nebezpečných odpadů (autovraků), spadá takové zařízení do kategorie 5.1. podle přílohy č.1 
k zákonu č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění 
, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění 
- oddělení ochrany ovzduší  uvádí zákonné povinnosti a závěrem konstatuje, že předložený 
záměr nebude mít významný vliv na kvalitu ovzduší 
- oddělení ochrany vod  nesouhlasí s konstatováním v kapitole B.III.5. „Možná rizika havárií“, 
že za havárii se považuje únik mimo zabezpečené prostory areálu – v množství kapalných 
odpadů cca nad 10 litrů. Každý případ úniku závadných látek je třeba posoudit individuálně a 
podle konkrétních okolností, zejména množství a nebezpečnost uniklé závadné látky, výskyt 
povrchových nebo podzemních vod v místě úniku a vždy učinit bezprostřední opatření 
k odstraňování příčin a následků úniku závadných látek. 
- ostatní oddělení nemají připomínky 
 
Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním 
systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního 
prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem 
záměru PAK538, v sekci závěr 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. 
 

 
 Ing. Josef Hejduk 
 vedoucí odboru 

 

Přílohy: 
1. Stanovisko České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové 

(zn. ČIŽP/45/IPP/1200083.001/12/KDR  ze dne 13. 1. 2012) 
2. Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
 (č. j. KrÚ 6152/2012/OŽPZ/ST ze dne 13. 1. 2012) 
3.  Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
 (č.j.: KHSPA 00219/2012/HOK-Pce ze dne 23. 1. 2012) 
  
 

 
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: 
 

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění: 
 
Obdrží (podle ust. § 7 odst. 3 zákona): 

Oznamovatel: 
1. FLOR s.r.o., Labská 857, 533 04 Sezemice 

Dotčené územní samosprávné celky: 
2. Město Sezemice 
3. Pardubický kraj 
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