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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11,
150 21 Praha 5, jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění (dále jen zákon) a vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst. 1 písm. g)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění na základě provedeného
zjišťovacího řízení
rozhodl
podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr
„Zařízení pro úpravu stavebních odpadů - Polní Voděrady“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje
Název záměru:

„Zařízení pro úpravu stavebních odpadů - Polní Voděrady“

Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona: kategorie
II
bodu
10.1
„Zařízení
k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I).“
Oznamovatel: Dočkal CZ, s.r.o., Polní Voděrady 6, 280 02 Polní Voděrady
IČ oznamovatele: 24715247
Zpracovatel oznámení: Mgr. Jiří Bělohlávek - TISEA, Bylany 66, 284 01 Kutná hora
(držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona).
Kapacita (rozsah) záměru:
Předpokládaná roční kapacita úpravy stavebních odpadů: cca 12 000 t
Maximální množství jednoho druhu odpadu shromážděného v zařízení (tj. deponovaného před
úpravou) nepřesáhne 5 000 t
Plocha deponií (shromaždiště stavebních odpadů): 4 500 m2
Plocha zařízení (areálu): 12 324 m2

Zborovská 11

150 21 Praha 5

tel.: 257 280 773 fax: 257 280 170

tuckova@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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Četnost nasazení recyklační linky během 1 roku vyplývá z celkové uvažované kapacity
zařízení cca 12 000 t, toto množství bude zpracováno ve 4 týdenních turnusech, tzn. že
recyklační zařízení bude v provozu pouze 4 x ročně přibližně po dobu 1 týdne.
Umístění záměru:

kraj: Středočeský
obec: Polní Voděrady
k. ú.: Polní Voděrady

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem je využití stávajících manipulačních ploch bývalého zemědělského areálu pro
úpravu stavebních a demoličních odpadů. Odpady budou v zařízení shromážděny na
deponiích (odděleně podle druhu odpadu) a následně budou upraveny (odhlinění a vytřídění
sypkých materiálů, drcení – úprava zrnitosti). Hlavním způsobem nakládání s odpady
v zařízení podle přílohy č. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech je kód R 5 - Recyklace nebo
zpětné získávání ostatních anorganických materiálů. Výsledné produkty budou využité jako
stavební hmoty.
Areál je situován na východním okraji obce Polní Voděrady. V obci není provozován ani
připravován jiný záměr ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. Území obce je využíváno převážně
pro bydlení a smíšené funkce. V obci není provozována žádná výrobní činnost ani jiné
činnosti, jejichž vlivy by se kumulovaly s předkládaným záměrem.
Umístění záměru vyplývá z vhodnosti stávajícího nevyužitého bývalého zemědělského areálu
pro navrhovaný záměr. Pozemky leží v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, areál je
dopravně dobře přístupný.
Záměr recyklace stavebních odpadů je v souladu s Plánem odpadového hospodářství České
republiky pro období 2015 – 2020. V území se nenachází zvláště chráněné druhy rostlin
a živočichů, jiná zvláště chráněná území, ani prvky územního systému ekologické stability.
Záměr je možno z hlediska ochrany životního prostředí označit za realizovatelný za
předpokladu dodržování technických a organizačních opatření stanovených provozním řádem
v souladu se zákonem o odpadech.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Stavební a demoliční odpady vzniklé při činnosti provozovatele (oznamovatele) a činnosti
třetích stran, budou do zařízení přiváženy na nákladních automobilech.
Přijímány budou výhradně následující druhy odpadů: beton, cihly, tašky a keramické výrobky,
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, asfaltové směsi,
zemina a kamení, stavební materiály na bázi sádry, případně další směsné a demoliční odpady
obdobného charakteru.
Odpady budou shromažďovány odděleně dle druhu odpadů na deponiích na ploše k tomu
určené. Mezi deponiemi se nachází manipulační plocha. Po shromáždění dostatečného
množství odpadů bude dodavatelsky zajištěna úprava odpadů, předpokládané provádění
úpravy odpadů (recyklace) je 4 x ročně. Úprava odpadů bude spočívat v jejich odhlinění,
resp. odstranění sypkých částí, a drcení. Předpokládá se využití recyklační linky – mobilního
zařízení společnosti ČSAP s.r.o. Dále se předpokládá využití recyklační linky po
nashromáždění cca 3000 t stavebních nebo demoličních odpadů. Průměrná hodinová kapacita
úpravy je uvažována 50 t. Pro úpravu 3 000 t bude vyžadován provoz po dobu cca 60 hod, to
představuje cca 1 týden provozu recyklační linky po dobu max. 12 hod/den. Upravený odpad,
tzn. recyklát, bude ukládán na deponie po obvodu manipulační plochy. Odtud bude odvážen
zákazníky nebo oznamovatelem k dalšímu využití.
Nároky na dopravní infrastrukturu:
Plánované zpracování 12 000 t/rok představuje vyvolanou dopravu cca 600 nákladních aut na
dovoz odpadu a 800 nákladních aut na expedici. Celkový roční počet vozidel obsluhujících
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areál by činil cca 1400 (2800 jízd). Rozložení přepravy v průběhu roku bude rovnoměrné
s menším poklesem v zimních měsících. Pokud bychom uvažovali 250 dní přejímky odpadů
a expedice, bude činit průměrný počet vozidel (pro maximální roční kapacitu) cca 6 za den
(12 jízd). Podíl vyvolané dopravy na dopravě celkové je však nevýznamný.

ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při
hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu
Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 25. 2. 2016 oznámení záměru „Zařízení pro
úpravu stavebních hmot - Polní Voděrady“, které bylo podáno společností Dočkal CZ, s.r.o.,
Polní Voděrady 6, 280 02 Polní Voděrady, IČ: 24715247.
Oznámení bylo Krajským úřadem Středočeského kraje v řádném termínu rozesláno
k vyjádření příslušným orgánům státní správy, územním samosprávným celkům a dalším
subjektům. Informace o projednávání záměru včetně textové části oznámení byla vyvěšena na
úřední desce Středočeského kraje ode dne 7. 3. 2016 a na příslušných internetových stránkách,
v Informačním systému EIA na stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem
STC1963 a Středočeského kraje - www.kr-stredocesky.cz, také na úřední desce obce Polní
Voděrady.
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným
úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Středočeského kraje.
Zpracovatelem oznámení je Mgr. Jiří Bělohlávek - TISEA, Bylany 66, 284 01 Kutná hora
(osvědčení odborné způsobilosti č. j. 13817/2474/OIP/03). Oznámení bylo zpracováno
v lednu 2016.
Záměrem je využití stávajících manipulačních ploch bývalého zemědělského areálu pro
úpravu stavebních a demoličních odpadů. Areál je situován na východním okraji obce Polní
Voděrady v přibližné vzdálenosti 250 m od nejbližší obytné zástavby. Na ploše zařízení bude
shromažďován stavební odpad za účelem jeho úpravy. Recyklát ze stavebního a demoličního
odpadu bude uváděn na trh jako výrobek v souladu se zvláštními předpisy. Tyto výrobky
budou v areálu skladovány.
Shromažďování odpadů bude probíhat celoročně. Úprava odpadů bude zajištěna
dodavatelsky. Četnost nasazení recyklační linky během 1 roku vyplývá z celkové uvažované
kapacity zařízení cca 12 000 t, toto množství bude zpracováno ve 4 týdenních turnusech,
tzn. že recyklační zařízení bude v provozu pouze 4 x ročně přibližně po dobu 1 týdne.
Umístění záměru vyplývá z vhodnosti stávajícího nevyužitého bývalého zemědělského areálu
pro navrhovaný záměr. Pozemky leží v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, areál je
dopravně dobře přístupný. Záměr je v souladu s platným územním plánem obce.
Záměr recyklace stavebních odpadů je v souladu s Plánem odpadového hospodářství České
republiky pro období 2015 – 2020.
Varianty záměru nejsou hodnoceny, neboť záměr je předkládán v jediné projektové variantě.
Jiné varianty nebyly zvažovány.
Běžný provoz areálu nebude spojen s negativními vlivy na životní prostředí.
V průběhu recyklace (drcení) bude zdrojem hluku drtič a kolový nakladač. Významnější
akustické projevy jsou spojeny s provozem recyklační linky. Hlukový hygienický limit, který
musí být splněn u fasády objektů pro bydlení, činí 50 dB. Výpočtem bylo zjištěno, že tato
limitní hodnota bude u využívaných objektů splněna.
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Záměr nevyvolá významnou změnu imisní situace (kvality ovzduší) a akustické situace
v zastavěném území. Z hlediska vlivů na ovzduší i akustickou situaci je podstatná úprava
odpadů drcením, která bude probíhat pouze 4 x ročně po dobu 1 týdne.
Vlivy dopravy jsou z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší a akustickou situaci zanedbatelné.
V území se nenachází zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, jiná zvláště chráněná území,
ani prvky územního systému ekologické stability. Nedojde k odnětí zemědělské půdy ani
k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. Vlivy na další složky životního prostředí
nejsou významné. Z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel je záměr považován
za přípustný.
Záměr je možno z hlediska ochrany životního prostředí označit za realizovatelný za
předpokladu dodržování technických a organizačních opatření stanovených provozním řádem
v souladu se zákonem o odpadech. Provoz zařízení se bude řídit provozním řádem, který
podléhá schválení Krajského úřadu Středočeského kraje (v rámci řízení o udělení souhlasu
s provozem zařízení k nakládání s odpady). Vlastní úprava odpadů, prováděná dodavatelem,
se bude řídit schváleným provozním řádem recyklační linky.
Základní opatření ochrany životního prostředí jsou součástí projektovaného záměru.
Vzhledem k nevýznamným až nulovým vlivům na složky životního prostředí, jsou v kapitole
4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých
vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné, vybrána
pouze některá opatření, která však odpovídají požadavkům podle příslušných právních
předpisů. Zvláštní opatření nebylo nutné stanovit.
S ohledem na charakter záměru a lokalizaci stavby, při jejímž hodnocení nebyly shledány
závažné vlivy na životní prostředí a obyvatele, které by vznikly v důsledku realizace záměru,
a s ohledem na doručená vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků, které nepodaly žádný relevantní požadavek na další posuzování vlivů
záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové
části.
2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího
řízení:
Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření ze dne 18. 3. 2016
č. j. MUKOLIN/OZPZ 23954/16-Ch
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kolíně
- vyjádření ze dne 23. 3. 2016 pod č. j. KHSSC 10726/2016,
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha – vyjádření ze dne 17. 3. 2016
pod č. j. ČIŽP/41/IPP/1603523.001/16/PVZ,
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření ze dne
24. 3. 2016 pod č. j. 049327/2016/KUSK,
Středočeský kraj – vyjádření ze dne 21. 3. 2016 pod č. j. 048059/2016/KUSK.
Ze strany veřejnosti neobdržel příslušný úřad ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.
3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
MěÚ Kolín, OŽPaZ


Odd. nakládání s odpady – nemá námitek.

 Z hlediska vodoprávního úřadu - elaborát dle našeho názoru podceňuje vliv úniků
minerálních olejů – zejména z hydrauliky velkých strojů, případně skladování ropných látek.
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Proto bude vodoprávní úřad směřovat ke stavebním opatřením ochrany vod před
závadnými látkami. Tato opatření jsou snadno realizovatelná při vodoprávním a stavebním
řízení. Proto další posuzování nepožaduje.
 Z hlediska ochrany ovzduší - oznámení bere na vědomí, nemá k němu námitky
a posouzení záměru ve smyslu zákona nepožaduje.
Do opatření uvedených v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení
a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací
k omezení prašnosti však požaduje doplnit: „Ke snížení prašnosti budou dle potřeby skrápěny
deponie (shromážděného odpadu, skládek výrobků), manipulační plochy a vnitroareálové
komunikace, a to i v době manipulace s materiály (navážení, shromažďování, pojezdy
techniky, apod.), tedy i v době, kdy nebude provozována drtička.“


Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu - nemá námitek.



Z hlediska ochrany přírody a krajiny - nemá námitek.



Z hlediska státní správy lesů a myslivosti - nemá námitek.

Vypořádání: Jedná se o upozornění na zákonné povinnosti do dalších stupňů přípravy stavby
a provozu záměru. Stavební opatření ochrany vod budou zapracována do projektu zařízení
v navazujícím řízení. Opatření ke snížení prašnosti budou specifikována v provozním řádu
zařízení.
KHS - ÚP v Kolíně
KHS po zhodnocení souladu předloženého oznámení záměru s požadavky předpisů v oblasti
ochrany veřejného zdraví nepožaduje záměr dále rozpracovat a posuzovat z hlediska
zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
ČIŽP, OI Praha
 Odd. odpadového hospodářství, odd. ochrany ovzduší, odd. ochrany vod – nemá
připomínky.
ČIŽP OI Praha nemá k oznámení záměru připomínky a nepožaduje další posuzování
záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Krajský úřad Středočeského kraje - OŽPaZ
 Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – z hlediska přírodních
rezervací a přírodních památek a jejich ochranných pásem a zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů, regionálních územních systémů ekologické stability Krajský úřad nemá
připomínky,
Jako orgán ochrany přírody kompetentní podle ustanovení § 77a odst. 4, písm. n) zákona
č. 114/1992 Sb. sděluje, že v souladu s ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb. lze vyloučit
významný vliv předloženého záměru samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo
záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo
ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními ve správním obvodu Krajského
úřadu Středočeského kraje.
Odůvodnění: V řešeném území ani jeho blízkém okolí se nenachází žádná evropsky významná
lokalita ani ptačí oblast v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje. Nejbližší
evropsky významná lokalita Kolín - letiště (předmět ochrany: lokalita sysla obecného) je od
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záměru vzdálena cca 4,7 km. Vzhledem k charakteru a umístění záměru lze předpokládat, že
nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality.
 Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
v platném znění (dále jen zákon o odpadech) – Odpadní sorbenty resp. znečištěná zemina
mohou vznikat i na místě provádění drtících prací, a to zejména při havarijním úniku ropných
látek.
 Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění - realizací záměru
nedojde ke vzniku vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší.
I přes relativně nízkou roční kapacitu je nutné, aby se provozovatel důsledně věnoval
omezování emisí tuhých znečišťujících látek na všech místech a při všech operacích, kde
dochází k jejich emisím. Příjezdové a manipulační komunikace a pojezdové plochy
provozovny musí být pravidelně čištěny a za suchého počasí kropeny, kola nákladních
automobilů musí být před výjezdem z areálu očištěna. Při exportu materiálů, které by mohly
při přepravě z korby nákladního automobilu prášit, je třeba korbu překrýt plachtou nebo
materiál zvlhčit.
K recyklaci materiálů může být využívána pouze taková mobilní recyklační linka, která má za
předpokladu projektovaného výkonu vyššího než 25 m3/den uděleno povolení provozu podle
§ 11 odst. 2 písm. d) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá
připomínky.
Vypořádání: Jedná se o upozornění na zákonné povinnosti do dalších stupňů přípravy stavby
a provozu záměru. Technická a organizační opatření budou stanovena provozním řádem
v souladu se zákonem o odpadech, tj. budou zapracována do projektu zařízení v navazujícím
řízení.
Středočeský kraj souhlasí se záměrem, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky
a nepožaduje další posuzování dle zákona č.100/2001 Sb.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Shrnutí vypořádání došlých vyjádření:
Z výše uvedeného vyplývá, že dotčené orgány se k oznámení záměru vyjádřily kladně bez
zásadních připomínek vznesených k předmětné problematice. V průběhu zákonných lhůt
nebylo doručeno žádné vyjádření ze strany občanů.
Technická a organizační opatření budou stanovena provozním řádem v souladu se zákonem
o odpadech v navazujícím řízení.
4. Podklady pro rozhodnutí
Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru zpracované Ing. Libor Obal (držitelem
autorizace MŽP dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.) a došlá vyjádření k záměru uvedená
v bodě 3.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle § 81 a následujících zákona

strana 7 / 7
č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným
u zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i)
bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje
patnáctým dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje.

oprávněná úřední osoba
Otisk úředního razítka

Mgr. Lucie Tučková
odborný referent
na úseku životního prostředí

Středočeský kraj a obec Polní Voděrady (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný
úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění tohoto rozhodnutí na
úřední desce. Doba zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Patnáctým
dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje se písemnost považuje za
doručenou. Zároveň příslušný úřad žádá obec Polní Voděrady o písemné vyrozumění
o datu vyvěšení zdejšímu úřadu a to v co nejkratším možném termínu (informaci můžete
zaslat také na adresu e-mail: tuckova@kr-s.cz). Závěr zjišťovacího řízení – rozhodnutí je
zveřejněno na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž
v Informačním
systému
CENIA
na
internetových
stránkách
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1973.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko

Razítko

Rozdělovník k č.j.: 032638/2016/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce
1.
2.

Středočeský kraj, z d e
Obec Polní Voděrady, č.p. 93, 280 02 Polní Voděrady

Zástupce oznamovatele (plná moc):
3. Mgr. Jiří Bělohlávek - TISEA, Bylany 66, 284 01 Kutná Hora
Na vědomí:
4.
5.

MŽP, odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
MěÚ Kolín, stavební úřad, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín

