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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako
místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 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 (dále jen „zákon“),
vydává na základě oznámení podaného dne 18. 3. 2020 Milanem Michálkem, Horní Třešňovec 151,
563 01 Lanškroun, IČ 49316184 (dále jen oznamovatel), podle ust. § 7 odst. 6 zákona ve
zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr

„Kompostárna Lanškroun“
nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel dne 18. 3. 2020 podle ust. § 6 odst. 1 zákona oznámení záměru
„Kompostárna Lanškroun“ zpracované dle přílohy č. 3 zákona.
Oznámení záměru zpracoval Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice, oprávněná
osoba, osvědčení čj. 15650/4136/OEP/92, prodlouženo čj. 38787/ENV/06, čj. 101303/ENV/10,
čj. 51521/ENV/15. Příslušný úřad po posouzení obsahu oznámení záměru dospěl k závěru, že
oznámení splňuje všechny náležitosti.
Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na
město Lanškroun a Pardubický kraj.
Příslušný úřad vymezil dotčené orgány podle ust. § 3 písm. e) zákona na Městský úřad Lanškroun,
Krajskou hygienickou stanici pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí
nad Orlicí, Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové a Krajský úřad
Pardubického kraje.
Příslušný úřad zaslal dne 26. 3. 2020 pod čj. KrÚ 25321/2020/OŽPZ/CH informaci o oznámení
s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil
zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na
úřední desce Pardubického kraje dne 27. 3. 2020 a byl podle ust. § 6 odst. 7 zákona stanoven
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termín 27. 4. 2020 pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených
územních samosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu.
Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na internetových stránkách
CENIA
(http://www.cenia.cz)
a na
stránkách
Ministerstva
životního
prostředí
(http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru PAK865.
Příslušný úřad v souladu s § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona.
Základní údaje o záměru dle § 7 odst. 6 zákona:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:
Záměr „Kompostárna Lanškroun“ svým charakterem podle přílohy č. 1 k zákonu spadá do kategorie
II bod 56 „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů od 2 500 t/rok“.
Kapacita (rozsah) záměru:
Záměrem je výstavba další části kompostárny, která bude umístěna v areálu firmy Ovocné
a okrasné školky, Dobrovského 1158, 563 Lanškroun, a to severovýchodně od zastavěné části
města Lanškroun.
Roční projektovaná kapacita zpracovaných odpadů:

4 500 t

Denní zpracovatelská kapacita:

méně než 75 t

Max. roční produkce kompostu:

cca 3 150 t

Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru:

Umístění záměru:

kraj:

2020 – 2021

Pardubický

obec: Lanškroun
k. ú.:

Lanškroun

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem je rozšíření stávající kompostárny, která je tvořena zpevněnou plochou na pozemku parc.
č. 3116/20 v k. ú. Lanškroun o výměře 650 m2 a záchytnou jímkou o užitném objemu 10 m3. Nově
bude vybudována nepropustná zpevněná plocha o rozměrech 50 x 30 m. Živičný kryt plochy bude
vyspádován do nové záchytné jímky o objemu 15 m3, která bude opatřena ponorným čerpadlem
vracejícím vodu na kompostovací plochu pro vlhčení kompostu. Součástí záměru bude realizace
zpevněné komunikace ke kompostovací ploše. Na kompostárně bude využívána biomasa vzniklá
při výrobním procesu v ovocných a okrasných školkách a další biologicky rozložitelné odpady
vznikajících v členských obcích mikroregionu Lanškrounská a v areálech dalších původců odpadů
(čistírenské kaly, posečená tráva, separovaný bioodpad).
Jedná se o záměr umístěný na okraji obce Lanškroun. Východně od záměru jsou umístěny dva
objekty živočišné výroby jiného provozovatele. Západně od záměru se nachází průmyslová zóna
města Lanškroun, kde se nachází prodejna barev, prodej stavebnin, prodej zemědělské techniky,
čerpací stanice aj. Svým charakterem jsou to provozy odlišné a vytvářejí nárazníkovou zónu mezi
záměrem a obytnou zástavbou.
Není známo, že by v okolí záměru byly umístěny nebo plánovány záměry, které by mohly přispět
k navýšení negativního vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. Možnost kumulace záměru
s jinými záměry není předpokládána.
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Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Záměrem je kompostování biologicky rozložitelných odpadů procesem jejich rozkladu za přístupu
vzduchu. Jedná se o aerobní proces, jehož cílem bude vznik organického hnojiva. Kompostovací
proces se skládá z fáze rozkladu (mineralizace), přeměnné fáze a fáze dozrávání kompostu.
Kompostování bude probíhat v pásových zakládkách na volné ploše. Výška zakládky bude max.
2,2 m a o max. denní kapacitě 75 t. Po navrstvení surovin do zakládky proběhne homogenizační
překopávka. V průběhu kompostovacího procesu je zakládka dle potřeby provzdušňována
a zvlhčována. K rozmělnění některých odpadů (např. větve) bude použit štěpkovač v místě jejich
vzniku nebo po svozu odpadů na kompostárnu před uložením do hromad. Pravidelné promíchávání
kompostovacích hromad bude zajišťovat překopávač. Četnost překopávání bude záviset na
průběhu kompostování, obecně se jedná o četnost 1x za týden až měsíc. Promíchávání bude
prováděno nakladačem a drticí lopatou/vidlicí. Pro konečnou úpravu kompostu bude kompost
prosát přes rotační síto a nadsítná složka bude vrácena do kompostovacího procesu.
Vypořádání obdržených vyjádření:
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad
Orlicí (dále jen KHS), ze dne 7. 4. 2020, pod čj. KHSPA 05779/2020/HOK-UO:
KHS souhlasí s oznámením záměru a z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného
zdraví považuje rozsah oznámení dostatečný.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Česká inspekce životní ho prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen ČIŽP), ze dne
8. 4. 2020 pod čj. ČIŽP/45/2020/2678:
Oddělení ochrany ovzduší nemá k záměru připomínky za předpokladů dodržení preventivních
opatření ke snižování negativního vlivu na ovzduší. Oddělení ochrany vod, oddělení odpadového
hospodářství, oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany lesa – bez připomínek.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 21. 4. 2020, pod
čj. KrÚ 25794/2020/OŽPZ/CH:
Orgán odpadového hospodářství nemá z hlediska nakládání s odpady k navrhovanému záměru
připomínky. S odpady vzniklými v rámci výstavby další části kompostárny v areálu společnosti
Ovocné a okrasné školky Lanškroun i při jejím provozu bude nakládáno v souladu se zákonem
o odpadech. Orgán odpadového hospodářství upozorňuje, že k vydání závazného stanoviska
k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízení podle zvláštního právního
předpisu – zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
z hlediska nakládání s odpady je podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech kompetentní
pouze příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Zařízení k využívání odpadů lze
provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování
tohoto zařízení a s jeho provozním řádem podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
Záměr nepodléhá zákonu č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Hodnocení příslušného úřadu – jedná se o upozornění na zákonné povinnosti provozovatele
kompostárny z hlediska odpadového hospodářství.
Orgán ochrany ovzduší nemá z hledisek zájmů příslušejících orgánu ochrany ovzduší Krajského
úřadu Pardubického kraje dle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen
zákon), námitky k oznámení záměru. Záměrem je navýšení zpracovatelské kapacity zdroje
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znečišťování ovzduší s názvem „Kompostárna Lanškroun – Milan Michálek, Ovocné a okrasné
školky, Dobrovského, Lanškroun“, který má platné povolení provozu čj. KrÚ 55502/2014/OŽPZ/Ry,
vydané dne 27. 8. 2014 podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona. Posuzovaný zdroj tedy bude po
dokončení nadále patřit do vyjmenovaných zdrojů, uvedených v příloze č. 2 zákona pod kódem
2.3. Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o celkové projektované kapacitě 10 t
nebo větší na jednu zakládku nebo větší než 150 t zpracovaného odpadu ročně. K provedení
změny stavby zdroje znečišťování ovzduší vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona vzniká
provozovateli povinnost předložit na Krajský úřad Pardubického kraje žádost podle § 11 odst. 2
písm. c) zákona o vydání závazného stanoviska pro účely stavebního řízení. Navrhovanou změnou,
spočívající v navýšení celkové projektované kapacity kompostárny na maximální množství
kompostovaného materiálu 4 500 tun ročně se příspěvek emisí z tohoto plošného zdroje
znečišťování, ani imisní situace v okolí výše uvedeného zdroje znečišťování ovzduší nijak
významně nezmění. K vydání závazného stanoviska k provedení změny stavby zdroje
znečišťování ovzduší předloží provozovatel projektovou dokumentaci, která umožní posoudit
předmět žádosti. Odborný posudek a rozptylová studie nejsou zákonem v tomto případě
vyžadovány.
Hodnocení příslušného úřadu – jedná se o upozornění na zákonné povinnosti provozovatele
kompostárny z hlediska ochrany ovzduší.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu uvádí, že k vyjádření dle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí pro dotčenou zemědělskou plochu pod 1 ha je kompetentní příslušný úřad obce
s rozšířenou působností [§ 15 písm. m) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, v platném znění].
Hodnocení příslušného úřadu – jedná se o upozornění na kompetence příslušného úřadu
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.
Orgán ochrany přírody (dále OOP) nemá k oznámení záměru připomínky z hlediska zájmů
svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti
Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody. Záměr není situován do žádného
prvku územního systému ekologické stability regionální či nadregionální úrovně, zvláště
chráněného území ani prvku soustavy Natura 2000. S ohledem na charakter území, do kterého je
záměr situován (areál firmy Ovocné a okrasné školky) lze předpokládat, že záměrem nebudou
negativně dotčeny ani zvláště chráněné druhy rostlin či živočichů. OOP považuje rozsah, ve kterém
bylo Oznámení zpracováno, z pohledu kompetencí zákonem mu svěřených, za odpovídající
charakteru a umístění záměru.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, ze dne 23. 4. 2020, pod čj. MULA 9070/2020:
Orgán ochrany přírody, orgán v oblasti nakládání s odpady, orgán ochrany ovzduší, orgán lesního
hospodářství, orgán ochrany zemědělského půdního fondu a vodoprávní úřad nemají k oznámení
záměru připomínky a nepožadují záměr posoudit podle zákona.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti
a dotčených územních samosprávných celků.
Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal
podklady poskytnuté oznamovatelem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3
k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí
a obyvatelstvo.
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Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území,
na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí,
tj. kritéria dle přílohy č. 2 k zákonu.
I. Charakteristika záměru
Cílem záměru je zpracování biologicky rozložitelných odpadů řízeným aerobním procesem –
kompostováním v pásových zakládkách na volné ploše. Pro potřebu kompostování budou
využívány odpady kategorie ostatní. Realizací záměru dojde k navýšení kapacity stávajícího
zařízení k využívání odpadů formou kompostování.

V rámci zjišťovacího řízení byla věnována pozornost kumulativním vlivům záměru jak s již
existujícími záměry, tak s plánovanými záměry. Záměr bude umístěn v bezprostřední blízkosti
stávající kompostárny v areálu firmy Ovocné a okrasné školky, Dobrovského 1158, 563 01
Lanškroun. S ohledem na charakter, rozsah a plánovanou délku provozu záměru není očekávána
kumulace negativních vlivů se stávajícími záměry a příslušný úřad zhodnotil kumulativní vliv záměru
jako nevýznamný. V okolí záměru není dle dostupných informací plánován jiný záměr.
Zařízení je určeno pouze pro odpady kategorie ostatní. Veškerá činnost nakládání s odpady bude
zajišťována v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady). Podrobnosti o seznamu přijímaných druhů odpadů do zařízení, technologii
postupu, organizačním zabezpečení, povinnostech pracovníků a původců (dodavatelů) odpadů,
plánu kontrol atd. budou obsaženy v provozním řádu zařízení.
Po technologické stránce se jedná o standardní postup při nakládání s odpady včetně odpovídající
ochrany životního prostředí a zajištění bezpečnosti provozu. Detailnější řešení bude řešeno v rámci
řízení k povolení záměru (vydání souhlasu k provozu zařízení k využívání odpadů podle § 14 odst.
1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů).
Vliv záměru z hlediska hluku lze hodnotit jako nevýznamný. Nejbližší obytná zástavba se nachází
cca 360 m jihovýchodním směrem (RD čp. 676), cca 480 m jihozápadním směrem (RD čp. 381)
a cca 730 m severozápadním směrem od pozemku parc. č. 3545/5, na kterém je plánována obytná
výstavba. Doprava odpadů do areálu bude realizována po stávající místní komunikaci s napojením
a silnici I/43. Předpokládaná max. denní doprava představuje 5 nákladních vozidel. Ke změně
frekvence dopravy oproti stávajícímu stavu nedojde. Dle vyjádření KHS se lze ztotožnit se závěry
zpracovatele oznámení, že vlivy záměru z hlediska hlukové situace na obytnou zástavbu a vlivy
záměru na znečištění ovzduší (emise prachu a amoniaku) v souvislosti s provozem kompostárny
lze hodnotit jako zanedbatelné.
Záměr neprodukuje žádné splaškové odpadní vody. Zkondenzované výpary a voda vznikající při
kompostovacím procesu a dešťové vody dopadající na zpevněnou plochu kompostárny budou
svedeny do jímky a přečerpáváním vraceny na kompost k udržení přiměřené vlhkosti. Ovlivnění
kvality podzemní či povrchové vody se nepředpokládá.
Požadavky na spotřebu pitné vodu se nezmění, zásobování pitnou vodou je zajišťováno v areálu
provozovatele. Ke zvlhčování zakládek kompostu budou využívány průsakové vody z jímky.
Kompostárna je vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší, při provozu záměru budou vznikat
emise látek do ovzduší. Při aerobní fermentaci se uvolňuje zejména CO 2, amoniak (NH3) a těkavé
organické látky (VOC). Při správném dodržování kompostovacího procesu (udržování optimální
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vlhkosti kompostu) lze konstatovat, že uvolňování pevných prachových částic do ovzduší bude
minimální. S ohledem na skladbu kompostovaného odpadu a vzdálenost záměru od nejbližší
obytné zástavby nebude celkový objem emisí do ovzduší významný. Provozem zařízení nedojde
k takovému nárůstu imisní zátěže v lokalitě, která by v dotčeném území či jeho okolí měla negativní
vliv na klimatické podmínky dotčené oblasti.
Vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby nebude záměr významným zdrojem vibrací.
II. Umístění záměru
Zájmové území se nachází ve stávající areálu společnosti Ovocné a okrasné školky a to
severovýchodně od zastavěné části města Lanškroun. Záměr se nachází v bezprostřední blízkosti
stávající kompostárny. Záměr je podle stanoviska Městského úřadu Lanškroun, odboru stavebního
úřadu, čj. MULA 4088/2020/SU/MK ze dne 7. 2. 2020, v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací za splnění uvedených podmínek využití plochy s rozdílným způsobem využití „Plochy
výroby a skladování – zemědělská výroba – VZI“.
Dle stanoviska Krajského úřadu, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody,
pod zn. 36744/2018/OŽPZ/Le ze dne 14. 6. 2018 záměr nemůže mít významný vliv na vymezené
evropsky významné lokality ani žádné ptačí oblasti.
Záměr není situován do žádného prvku územního systému ekologické stability regionální či
nadregionální úrovně, zvláště chráněného území ani prvku soustavy Natura 2000. V tomto ohledu
lze tedy záměr realizovat bez větších omezení.
Záměr ani jeho nejbližší okolí není situován na poddolovaná území, chráněná ložisková území,
dobývací prostory ani ložiska nerostných surovin či jejich ochranná pásma.
Záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Záměr se nachází na pozemku parc. č. 3116/7 k. ú. Lanškroun, který je v katastru nemovitostí
veden jako orná půda. Záměr si vyžádá trvalé odnětí 1 500 m2 pozemku ze zemědělského půdního
fondu (ZPF). K udělení souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy je příslušný úřad obce
s rozšířenou působností. V rámci vynětí ze ZPF bude provedena oddělená skrývka ornice
a podorničí a tato zemina bude převezena na jiné zemědělské pozemky k přímému využití,
případně bude dočasně uložena na deponii a využita mimo vegetační dobu.
Záměr se nenachází na lesních pozemcích ani v ochranném pásmu lesa. V lokalitě ani v blízkém
okolí se nevyskytují zdroje minerálních stolních vod, záměr leží mimo ochranné pásmo přírodních
léčivých zdrojů.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Záměr nezasahuje do území historického, kulturního ani archeologického významu. Plocha záměru
se nenachází v prostoru městské památkové rezervace ani v jejím ochranném pásmu.
Záměr se nenachází v území, kde je vyžadována sanace starých ekologických zátěží.
Vzhledem k umístění a charakteru nejsou pro zařízení navrženy jiné prostředky pro monitorování
vlivu na okolní životní prostředí (ovzduší, kvalita podzemních a povrchových vod). Při dodržování
schváleného provozního řádu a všech pokynů provozovatele nebude k ohrožení životního prostředí
docházet.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Záměr je navrhován do území, které je v současnosti využíváno pro nakládání s odpady. Záměr je
situován mimo obytnou zástavbu. Záměr nebude mít sociálně-ekonomický vliv, nedojde ke změně
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počtu pracovních míst. Realizací záměru nedojde ke změnám dopravního napojení. Vlivy záměru
na populaci nejsou předpokládány. Záměr je z tohoto hlediska akceptovatelný. Vliv záměru na
území je omezen vlastní velikostí záměru, a proto příslušný úřad shledává záměr realizovatelným.
Z vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí vyplývá, že se
nejedná o záměr, který by svými vlivy přesahoval státní hranice.
Území, kde bude záměr realizován, lze z ekonomického hlediska, místních podmínek a zájmu
oznamovatele hodnotit jako lokalitu vhodnou pro tento záměr. Pro dopravu bude využívána pouze
automobilová doprava, a to v denní době. Příslušný úřad vyhodnotil intenzitu a složitost realizace
záměru jako přijatelnou.
Pravděpodobnost, že budou ovlivněny jednotlivé složky životního prostředí, je velice nízká, protože
rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem záměru. Mimo vlastní záměr zasahují pouze
vlivy vyvolané dopravou, tedy hluk a emise tuhých znečišťujících látek v souvislosti pojezdem
vozidel po komunikacích a manipulačních plochách. Realizací záměru dojde k dílčímu navýšení
dopravního zatížení spojeného s odvozem separovaného odpadu ze vstupních odpadů, max.
četnost dopravy představuje 5 nákladních automobilů denně, četnost dopravy mimo sezónu bude
představovat max. 1 nákladní automobil denně. Příslušný úřad vyhodnotil záměr z tohoto hlediska
jako přijatelný.
Vlastní záměr bude probíhat na základě rozhodnutí, kterým bude udělen souhlas k provozování
zařízení k využívání odpadů s platností cca 4 roky. Tento souhlas lze prodloužit na základě
rozhodnutí příslušného orgánu odpadového hospodářství. Jedná se tedy o střednědobý až
dlouhodobý záměr.
Možnost kumulace záměru s jinými záměry se nepředpokládá. Příslušný úřad vyhodnotil záměr
z tohoto hlediska jako přijatelný.
Prevence a vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a rozhodnutí, které se vztahují k záměru. Z tohoto hlediska vyhodnotil příslušný úřad
záměr jako přijatelný.
Na základě posouzení předloženého řešení a hodnocení záměru lze záměr považovat za
akceptovatelný. Technické řešení záměru je v oznámení popsáno dostatečně, odpovídá nárokům
na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Při dodržení všech zákonných požadavků na
způsob výstavby a provoz záměru lze technické řešení záměru považovat za možné. U záměru
nebyly zjištěny takové negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by bránily jeho
realizaci.
V návaznosti na výše uvedené se příslušný úřad ztotožnil s tím, že konkrétní vlivy na jednotlivé
složky životního prostředí jsou z pohledu velikosti a významnosti hodnoceny spíše jako méně
významné.
Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah
vlivů (zasažené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti
a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů,
a po shromáždění všech vyjádření k záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k závěru,
že záměr „Kompostárna Lanškroun“ za předpokladů dodržení parametrů uvedených v oznámení
záměru, nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výrokové části.
Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení
s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.
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Poučení o odvolání:
Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí,
odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.
Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená
v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží
dotčená veřejnost v odvolání.

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
v z. Ing. Jana Hroudová
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Příslušný úřad žádá město Lanškroun a Pardubický kraj o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust.
§ 16 odst. 4 zákona na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Příslušný úřad dále žádá
dotčené územní samosprávné celky o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení.
Vyvěšeno příslušným úřadem dne 13. 5. 2020
Obdrží:
Oznamovatel:
1. Milan Michálek, Horní Třešňovec č. p. 151, 563 01 Lanškroun
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Pardubický kraj
3. Město Lanškroun
Dotčené orgány:
4. Krajský úřad Pardubického kraje
5. Městský úřad Lanškroun
6. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
7. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí
nad Orlicí
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