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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 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 (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a vykonávající přenesenou
působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
na základě provedeného zjišťovacího řízení
rozhodl
podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr
„Zařízení ke sběru, výkupu a demontáži autovraků a elektroodpadů II - Rakovník“
nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název záměru: Zařízení ke sběru, výkupu a demontáži autovraků a elektroodpadů II Rakovník
Zařazení podle přílohy č. 1:
kategorie II bod 55 „Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů
s kapacitou od stanoveného limitu 250 t/rok“.
kategorie II bod 56 „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou
od stanoveného limitu 2 500 t/rok“.

Oznamovatel: Recycling – kovové odpady a.s., Herrmannova 561, 583 01
IČO oznamovatele: 252 52 852
Zpracovatel oznamovatele: Ing. Veronika Spousta Šmídová, Bucek s.r.o., Táborská
191/125, 615 00 Brno - Židenice
Umístění záměru:

kraj: Středočeský
ORP: Rakovník
k. ú.: Rakovník

Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 788 fax: 257 280 203

cermakovas@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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Kapacita (rozsah) záměru:
Zařízení ke sběru a výkupu odpadů IČZ CZS00404
Maximální roční projektovaná kapacita zařízení pro odpady kat. „N“ - 150 t.rok-1.
Maximální projektovaná denní kapacita zařízení pro odpady kat. „N“ - 20 t.den-1.
Maximální okamžitá (shromažďovací) kapacita zařízení pro odpady kat. „N“ - 10 t.
Zařízení ke sběru, výkupu a demontáži autovraků (nové IČZ)
Maximální roční projektovaná kapacita zařízení pro odpady kat. „N“ 10 300 t.rok-1.
Maximální projektovaná denní kapacita zařízení pro odpady kat. „N“ 40 t.den-1.
Maximální okamžitá (shromažďovací) kapacita zařízení pro odpady kat. „N“ 20 t.
Zařízení ke sběru a výkupu odpadů IČZ CZS00404
Maximální roční projektovaná kapacita zařízení pro odpady kat. „O“ 40 000 t.rok-1.
Maximální projektovaná denní kapacita zařízení pro odpady kat. „O“ 350 t.den-1.
Maximální okamžitá (shromažďovací) kapacita zařízení pro odpady kat. „O“ 2 000 t.
Zařízení ke sběru, výkupu a demontáži autovraků (nové IČZ)
Maximální roční projektovaná kapacita zařízení pro odpady kat. „O“ 51 200 t.rok-1.
Maximální projektovaná denní kapacita zařízení pro odpady kat. „O“ 200 t.den-1.
Maximální okamžitá (shromažďovací) kapacita zařízení pro odpady kat. „O“ 120 t.
Zařízení ke sběru, výkupu a demontáži elektroodpadů (nové IČZ)
Maximální roční projektovaná kapacita zařízení pro odpady kat. „O“ 12 500 t.rok-1.
Maximální projektovaná denní kapacita zařízení pro odpady kat. „O“ 20 t.den-1.
Maximální okamžitá (shromažďovací) kapacita zařízení pro odpady kat. „O“ 50 t.
S chemickými látkami a směsmi, které jsou klasifikovány jako nebezpečné, bude v areálu
provozovny nakládáno v množství do 10 t. Z toho technické plyny cca 6 t, ostatní chemické
látky a směsi klasifikované jako nebezpečné cca 4 t.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Investorem záměru je společnost Recycling – kovové odpady a.s., která je v lokalitě Rakovník
provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů IČZ CZS00404. Součástí provozovny je
i místo zpětného odběru elektrozařízení a baterií. Záměrem je vybudování a provozování
nového zařízení ke sběru, výkupu a demontáži autovraků (silniční vozidla) a nového zařízení
ke sběru, výkupu a demontáži elektroodpadů v rámci stávajícího areálu zařízení ke sběru
a výkupu odpadů v Rakovníku. Dále je záměrem navýšení kapacity stávajícího zařízení
ke sběru a výkupu odpadů. Ve stávající provozovně dále bude zřízeno uložiště technických
plynů. Oznámení bylo doplněno o způsob odvodu dešťových vod, resp. doplnění podmínky
provedení kontroly stavu kanalizace nejpozději ke kolaudaci.
Záměr bude umisťován do stávajícího zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Nejsou známy jiné
záměry, které jsou v okolí plánovány či budovány, které by s oznamovaným záměrem mohly
způsobit významnou kumulaci negativních vlivů.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Záměrem investora je vybudování nového zařízení ke sběru, výkupu a demontáži autovraků
a nového zařízení ke sběru, výkupu a demontáži elektroodpadů v rámci stávajícího areálu
zařízení ke sběru a výkupu odpadů v Rakovníku. Dále je záměrem navýšení kapacity
stávajícího zařízení ke sběru a výkupu odpadů.
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Objekt stávající haly o půdorysných rozměrech 14,95 x 6,20 m a výšky 6,60 m, který bude
upraven na halu demontáže, je umístěn v ochranném pásmu regionální dráhy č. 126 Most –
Rakovník a v ochranném pásmu vodních zdrojů (II. st. ochrany). Objekt haly demontáže
autovraků a elektroodpadů je typový montovaný celokovový objekt, nosná konstrukce je
vyrobena z lisovaných profilů, vnější opláštění stěn a zastřešení jsou sendvičové kovové
panely. Nově instalovaná vjezdová vrata budou segmentová výsuvná, nová okna budou
plastová se zasklením. Větrání haly bude přirozené (otvíravá okna). Objekt nebude vytápěn.
Hala demontáže nebude napojena na vodovodní rozvody v areálu a nebude napojena
ani na splaškovou kanalizaci. Dešťové vody ze zpevněných manipulačních ploch budou
čištěny ve stávajícím odlučovači ropných látek. U stávajícího odlučovače ropných látek bude
zvětšena jeho kapacita, doplněn další stupeň čištění a celý objekt bude doplněn o detenční
nádrže. Areál má stávající elektrickou kabelovou přípojku s měřením. Řešená hala demontáže
autovraků bude napojena na stávající rozvody NN v areálu provozovny, nová elektro přípojka
nebude zřizována. Realizace záměru nebude vyžadovat žádné přeložky stávajících
podzemních ani nadzemních sítí. Venkovní dopravní a manipulační areálové plochy jsou
zpevněny, povrch je betonový, součástí stavby bude oprava a doplnění poškozených
betonových manipulačních ploch tak, aby celá plocha byla nepropustná. Manipulační plocha
je spádována k jihu, dešťové vody jsou sbírány povrchovým betonovým korytem a odváděny
do stávajícího odlučovače ropných látek, umístěného na parcele č. 1650/3 v k.ú. Rakovník.
Dešťové vody z plochy záměru jsou za stávajícího stavu sbírány povrchovým betonovým
korytem a odváděny do stávajícího odlučovače ropných látek typu OLK-S05/30-P-5,00100NS. Na základě jednání se správcem vodního zdroje, v jehož ochranném pásmu je záměr
umístěn, bylo rozhodnuto o rozšíření technologie k předčištění dešťových vod, kdy bude
přidán další stupeň čištění a budou zřízeny detenční nádrže. Z důvodu umístění záměru
v ochranném pásmu vodního zdroje nebudou v souladu s podmínkami jeho ochrany dešťové
vody zasakovány, ale budou odváděny do veřejné kanalizace. Stavebními úpravami tedy bude
za stávající odlučovač přidán druhý stupeň čištění, a to odlučovač ropných látek typ GSO 2.
Za nový odlučovač budou instalovány detenční nádrže z důvodu zpomalení a regulace odtoku
dešťových vod do veřejné kanalizace a dále z důvodu zadržení dešťových vod v případě
havárie v areálu provozovny. Detenční nádrže budou typový výrobek, celkem budou
instalovány 4 ks nádrží, každá o objemu 8 m3. Z detenčních nádrží budou dešťové vody
vypouštěny společně s dešťovými vodami ze střech objektů v areálu do stávající veřejné
kanalizace. Objekt odlučovače ropných látek a detenčních nádrží bude umístěn na parcele
č. 1650/3 v k.ú. Rakovník. Nová dešťová kanalizace detenčních nádrží DN 200 bude napojena
na stávající dešťovou kanalizační přípojku v areálu provozovny na pozemku parc. č. 1650/3
v k.ú. Rakovník. Dešťová kanalizace bude z potrubí PIPE-LIFE PP DN 200, délka nové
dešťové kanalizace detenčních nádrží bude 30 m. Celková plocha odvodňovaných
zpevněných manipulačních ploch bude činit 3 500 m2. Nová dešťová kanalizace je navržena
v souladu s platnými normami. Potrubí bude uloženo v otevřeném výkopu na lože štěrkopísku
v tl. 100 mm. Po uložení bude kolem potrubí proveden ručně hutněný obsyp po vrstvách max.
150 mm do výšky 300 mm nad horní okraj potrubí. Obsyp bude proveden ze štěrkopísku
s max. velikostí zrn do 8 mm. Obsyp bude hutněn po obou stranách trouby. Revizní šachta je
navržena z plastu typ KGSGR 400/150. Přechodová šachta je stávající betonová průměru
1 000 mm.
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V současnosti je v areálu provozováno zařízení ke sběru a výkupu odpadů IČZ CZS00404.
Na provozovně je tak realizován sběr a výkup opadů od fyzických osob i od právnických
osob. Účelem provozu zařízení je využití recyklované složky odpadů s cílem maximálního
materiálového využití těchto odpadů. Odpady jsou do provozovny dováženy denně.
Po vizuální kontrole, přejímce včetně vážení a složení na určené místo je odpad dále tříděn
dle druhů materiálu a utříděně shromažďován na určeném shromažďovacím místě. V zařízení

pro sběr a výkup odpadů jsou téměř všechny sbírané a vykupované odpady (cca 98%)
po vytřídění a mechanické úpravě předávány k materiálovému využití
ve zpracovatelských zařízeních. Zbytek (cca 2%) činí nevyužitelné odpady, vzniklé
po vytřídění materiálově využitelných složek. Záměrem je navýšení kapacity
stávajícího zařízení ke sběru a výkupu odpadů.
1.

ODŮVODNĚNÍ
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 19. 07. 2021 oznámení záměru „Zařízení
ke sběru, výkupu a demontáži autovraků a elektroodpadů II - Rakovník“ v k. ú. Rakovník,
zpracované dle přílohy č. 3 zákona.
Oznámení bylo Krajským úřadem Středočeského kraje v řádném termínu rozesláno
k vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a dalším
subjektům. Informace o projednávání záměru byla vyvěšena na úřední desce Středočeského
kraje ode dne 28. 07. 2021 a na úřední desce města Rakovník od 29. 07. 2021 a na příslušných
internetových stránkách v Informačním systému EIA na stránkách CENIA –
http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC 2410 a Středočeského kraje - www.krstredocesky.cz. 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 je Krajský úřad Středočeského
kraje.
Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu Městského úřadu Rakovník, Odbor výstavby,
č. j. MURA/9155/2021 ze dne 15. 03. 2021, je záměr v souladu s územním plánem města.
I. Charakteristika záměru
Investorem záměru je společnost Recycling – kovové odpady a.s., která je v lokalitě Rakovník
provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů IČZ CZS00404. Součástí provozovny je
i místo zpětného odběru elektrozařízení a baterií. Záměrem je vybudování a provozování
nového zařízení ke sběru, výkupu a demontáži autovraků (silniční vozidla) a nového zařízení
ke sběru, výkupu a demontáži elektroodpadů v rámci stávajícího areálu zařízení ke sběru
a výkupu odpadů v Rakovníku. Dále je záměrem navýšení kapacity stávajícího zařízení
ke sběru a výkupu odpadů. Ve stávající provozovně dále bude zřízeno uložiště technických
plynů. Oznámení bylo doplněno o způsob odvodu dešťových vod, resp. doplnění podmínky
provedení kontroly stavu kanalizace nejpozději ke kolaudaci.
Záměr bude umisťován do stávajícího zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Nejsou známy jiné
záměry, které jsou v okolí plánovány či budovány, které by s oznamovaným záměrem mohly
způsobit významnou kumulaci negativních vlivů. Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice
jsou vyloučeny. Žádná z jednotlivých složek životního prostředí ani životní prostředí jako
celek nebude ovlivněno nad míru trvale udržitelného rozvoje. Záměr neovlivní přímo
ani nepřímo zeleň, půdu, zvířectvo ani vodu. Za nejvíce ovlivněnou složku životního prostředí
lze považovat emisní a hlukovou zátěž, u kterých však nedojde k překročení hygienických
limitů. Provoz bude splňovat veškeré hygienické limity a požadavky legislativy v životním
prostředí. Veškeré dopady na jednotlivé složky životního prostředí jsou pro dotčené území
plně akceptovatelné.
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Předmětem záměru není využívání či nakládání s přírodními zdroji v klasickém pojetí.
Záměrem nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. Nedojde k záboru pozemků
určených k plnění funkcí lesa. Záměrem nedojde k významnému ovlivnění biologické
rozmanitosti. Při provozu zařízení dojde k obvyklému využívání elektrické energie, vody,
plynu. Při provozu záměru bude docházet ke vzniku běžných komunálních odpadů,
provozních odpadů obvyklých pro provoz obdobných záměrů, odpadních vod. Nevyužitelné
odpady budou předávány oprávněným osobám.
Nepředpokládají se havárie způsobené technickými příčinami, nicméně riziko nelze nikdy
zcela vyloučit. Nehody či případné změny způsobené změnou klimatu se rovněž
nepředpokládají. S ohledem na množství a charakter uvažovaných chemických látek a směsí
a látek závadných vodám, instalovanou technologii a zejména organizačně-technické
zabezpečení provozu zařízení není při provedení záměru předpoklad vzniku havárie, která
by svým rozsahem pronikala do obytných území v okolí záměru, a která by byla v takové
intenzitě, že by ohrozila zdraví obyvatel nebo dlouhodobě narušila pohodu. Běžná rizika
mohou při provozu posuzovaného záměru nastat. Při dodržování právních a technických
norem týkajících se provozu zařízení tato rizika nevyžadují zvláštní opatření. Rizika
pro veřejné zdraví z hlediska hlukového zatížení provozem záměru lze na základě předložené
hlukové studie vyloučit.
II. Umístění záměru
Provozovna je umístěna na pozemcích parc. č. 1650/2, 1650/3, 1650/5, 1651/1, 1652/1,
st. parc. č. 5096 a 5976. Areál provozovny se nachází při severozápadním okraji města
Rakovník. Areál je ze západní strany ohraničen železniční vlečkou, na kterou navazují
zemědělské plochy, z ostatních stran na areál navazují výrobní a skladovací objekty a objekty
ministerstva obrany a HZS. Nejbližší objekty k bydlení se nachází ve vzdálenosti cca 60 m
od hranice areálu provozovny. Dopravní napojení areálu provozovny je z komunikace II/227
(ulicí Dukelských hrdinů) a dále prostřednictvím železniční vlečky.
Záměr je tedy umisťován do prostoru stávajícího provozu zařízení ke sběru a výkupu odpadů,
tedy na plochách antropogenně pozměněných, bez vegetačního pokryvu. Záměr
nekoliduje s významnými krajinnými prvky. Areál záměru nezasahuje do žádného
velkoplošného ani maloplošného chráněného území. Realizací záměru nedojde k přímému
dotčení prvků bioty, krajiny a ÚSES. Nedojde k zásahu do významných biotopů, stanovišť
chráněných druhů živočichů a rostlin. Vliv záměru na faunu, floru, ekosystémy a krajinu
nebude významný. Provedením záměru není očekáváno výrazné ovlivnění stávající biologické
rozmanitosti území. Provedením záměru nedojde k ovlivnění stávajícího krajinného rázu.
Nedojde k vynětí pozemků ze ZPF a nebude dotčen žádný PUPFL.
Záměr neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Záměr se nenachází v chráněném
území ve vztahu k ochraně přírody a krajiny. Záměr neleží v území, které je součástí
územního systému ekologické stability regionálního charakteru. Lokalita není součástí území
přírodních parků a v lokalitě záměru se nevyskytují, mokřady, břehové oblasti a ústí řek,
horské oblasti nebo lesy, významné krajinné prvky nebudou záměrem dotčeny. Záměr nemá
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačí oblasti a neovlivní tyto
oblasti ani dálkově. Záměr není situován do lokality s prokázanými archeologickými nálezy.
Záměr přímo neleží v ploše historického nebo kulturního významu. Záměr není v přímé kolizi
s obytnou zástavbou a přímo neleží v území hustě zalidněném. Záměr se nachází v území,
které není charakterizováno jako oblast zatěžovaná nad míru únosného environmentálního
zatížení. Staré ekologické zátěže nejsou v místě záměru evidovány.
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III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vlivy na obyvatelstvo, na veřejné zdraví, faktor pohody –
Při dodržování provozní a technologické kázně v průběhu vlastního provozu záměru nedojde
k žádnému výraznému ovlivnění obyvatel. Jedná se rozšíření možnosti sběru a výkupu a nově
i zpracování (demontáže, lisování, paketování, mechanické dělení) odpadů a s tím související
rozšíření služeb v rámci nakládání s odpady a zvýšení konkurenceschopnosti. Činnost bude
probíhat v uzavřeném areálu provozovny, která je pro daný účel již povolena a provozována.
V rámci záměru jsou navržena dostatečná opatření k omezení emisí znečišťujících látek
a protihluková opatření. Provedením záměru lze předpokládat akceptovatelné narušení faktorů
pohody během provozu záměru. Při dodržování provozní a technologické kázně nebude
docházet k významnějšímu narušení faktorů pohody. Navržený záměr přispěje ke zvýšení
konkurenceschopnosti společnosti a s tím související zachování pracovních míst a celkové
hmotné úrovně a sociálně-ekonomického rozvoje v regionu.
Vlivy na ovzduší a klima –
Po realizaci záměru lze očekávat navýšení imisních příspěvků z provozovny. Nejvyšší
příspěvky byly vypočítány v areálu provozovny záměru a jejího nejbližšího okolí.
Ve vybraných bodech obytné zástavby byly nejvyšší příspěvky k průměrným ročním
koncentracím hodnocených látek vypočítány v bodě 5. V oblastech za hranicemi areálu
investora nebyly imisní příspěvky záměru vypočítány na takové úrovni, aby byly rozhodující
pro plnění imisních limitů v lokalitě. Pětileté průměrné koncentrace za uplynulé období let
2015-2019 jsou v místě záměru a jeho okolí pod úrovní příslušných imisních limitů
pro všechny sledované znečišťující látky.
Z hlediska zdravotního rizika znečištění ovzduší je imisní příspěvek hodnocených látek
akceptovatelný. Příspěvky záměru ke znečišťování místního ovzduší lze považovat
za akceptovatelné. Pro provoz záměru jsou již za stávajícího stavu navržena technickoorganizační opatření k omezení emisí zejména tuhých znečišťujících látek, resp. jejich
resuspenze. Tato opatření jsou navržena i pro stav budoucí. Realizací záměru nedojde
ke změnám v oblasti ovlivnění klimatického systému země.

Vlivy na hlukovou situaci, vibrace –
Při modelování hlukové zátěže bylo uvažováno s nejméně příznivou variantou, tedy se situací,
kdy fungují všechna nabízená stacionární a mobilní zařízení v areálu posuzovaného záměru
současně. Pro zvýšení hlukové pohody v okolí předmětného záměru je doporučováno
co nejvíce eliminovat souběžný provoz nůžek na kovové odpady a lisu na železo. Dále pak je
vhodné neumísťovat tato mobilní zařízení v severovýchodní části areálu záměru.
Na základě hlukové studie lze konstatovat, že limitní hodnoty ekvivalentních hladin
akustických tlaků chráněného venkovního prostoru staveb budou ve vztahu k novým zdrojům
hluku po realizaci záměru dodržovány. Při splnění výše uvedených předpokladů nebude hluk
při provozu záměru překračovat v chráněných venkovních a vnitřních prostorech staveb
hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
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Vlivy na povrchové a podzemní vody –
Dešťové vody z plochy záměru jsou za stávajícího stavu sbírány povrchovým betonovým
korytem
a
odváděny
do
stávajícího
odlučovače
ropných
látek
typu
OLK S05/30 P 5,00 100NS.
Na základě jednání se správcem vodního zdroje, v jehož ochranném pásmu je záměr umístěn,
bylo rozhodnuto o rozšíření technologie k předčištění dešťových vod, kdy bude přidán další
stupeň čištění a budou zřízeny detenční nádrže. Z důvodu umístění záměru v ochranném
pásmu vodního zdroje nebudou v souladu s podmínkami jeho ochrany dešťové vody
zasakovány, ale budou odváděny do veřejné kanalizace.
Již za stávajícího stavu je areál provozovny vodohospodářsky zabezpečen. Přijatá opatření
k vodohospodářskému zabezpečení provozu jsou uvedena v popisu zařízení. Součástí
navrhovaného záměru je realizace dalších preventivních opatření, vedoucí k posílení
vodohospodářského zabezpečení provozu, které zajistí ochranu podzemních a povrchových
vod, půdního a horninového prostředí. I s ohledem na umístění záměru ve druhém vnějším
ochranném pásmu vodních zdrojů byly parametry kvality vypouštěných dešťových vod
a navržená opatření (druhý stupeň čištění a instalace detenčních nádrží) projednány s Povodím
Vltavy, státní podnik a se společností RAVOS, s.r.o. Navržená opatření byla shledána jako
dostatečná pro zajištění ochrany povrchových a podzemních vod.
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje –
Areál záměru neleží v oblasti chráněného ložiskového území ani dobývacích prostorů,
v lokalitě nejsou situována ložiska nerostů ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon,
v platném znění. V řešeném území předmětného záměru se nenachází žádné aktuální
či potenciální surovinové ani jiné přírodní zdroje. Není zde žádné chráněné ložiskové území,
dobývací prostor, místo prognózního zdroje nerostů či oblast negativních průzkumů.
V blízkosti areálu záměru nejsou žádná ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů
a přírodních minerálních vod.
Již za stávajícího stavu je areál provozovny vodohospodářsky zabezpečen. Přijatá opatření
k vodohospodářskému zabezpečení provozu jsou uvedena v popisu zařízení. Součástí
navrhovaného záměru je realizace dalších preventivních opatření, vedoucí k posílení
vodohospodářského zabezpečení provozu, které zajistí ochranu podzemních a povrchových
vod, půdního a horninového prostředí.
Je zřejmé, že záměr nebude mít významný vliv na půdu, horninové prostředí ani na přírodní
zdroje.

Rizika havárií
S ohledem na množství a charakter uvažovaných chemických látek a směsí a látek závadných
vodám, instalovanou technologii a zejména organizačně-technické zabezpečení provozu
zařízení není při provedení záměru předpoklad vzniku havárie, která by svým rozsahem
pronikala do obytných území v okolí záměru, a která by byla v takové intenzitě, že by ohrozila
zdraví obyvatel nebo dlouhodobě narušila pohodu.
Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. Pro minimalizaci
rizika požáru byl výrobní areál kolaudován s ohledem na požární rizika vyplývající z jejího
charakteru a respektuje požadavky norem v oboru požární bezpečnosti staveb. Provozovna je
rozdělena na jednotlivé požární úseky. Manipulace a skladování látek závadných vodám je,
a i nadále bude, realizována na vodohospodářsky zabezpečených plochách. Pro areál
provozovny bude zpracován a schválen havarijní plán dle vodního zákona. Areál provozovny
neleží v záplavovém území ani nezasahuje ani do aktivní zóny záplavového území.
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Pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami budou k dispozici informace
z bezpečnostních listů, pracovníci budou pravidelně proškolování v oblasti nakládání
s chemickými látkami a směsmi. S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu s platnou
legislativou v rámci stávajícího systému odpadového hospodářství společnosti.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých ekologických zátěží)
V řešeném pozemku se nenachází stará ekologická zátěž.
Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy a územní systém ekologické stability –
Záměr je umisťován do prostoru stávajícího provozu zařízení ke sběru a výkupu odpadů, tedy
na plochách antropogenně pozměněných, bez vegetačního pokryvu. Vlastní plocha stávajícího
provozního areálu je chudý antropogenní ekosystém bez výrazné hodnoty s minimem druhů
rostlin a živočichů, posuzovaný záměr nezasahuje na plochy přirozené zeleně a nepředpokládá
ovlivnění flóry a fauny v lokalitě.
Umístění záměru respektuje územní systém ekologické stability krajiny. V blízkosti areálu
provozovny neleží nadregionální, regionální ani lokální prvky ÚSES. S ohledem na charakter
a rozsah záměru lze konstatovat, že provoz záměru nezhorší ekologickou stabilitu ani nedojde
ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena
zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný
významný krajinný prvek. Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000
(Evropsky významné lokality a ptačí oblasti) byl stanoviskem Krajského úřadu Středočeského
kraje vyloučen (doloženo jako příloha Oznámení). Areál záměru nezasahuje do žádného
velkoplošného ani maloplošného chráněného území. Krajina v dotčeném území a jeho okolí
je již ovlivněna stávající zástavbou a urbanizací lokality.
Realizací záměru nedojde k přímému dotčení prvků bioty, krajiny a ÚSES. Nedojde k zásahu
do významných biotopů, stanovišť chráněných druhů živočichů a rostlin. Vliv záměru
na faunu, floru, ekosystémy a krajinu nebude významný. Provedením záměru není očekáváno
výrazné ovlivnění stávající biologické rozmanitosti území.
Vliv záměru na faunu, floru, ekosystémy, krajinu a biodiverzitu nebude významný.
Vlivy na významné krajinné prvky a krajinný ráz –
Provedením záměru nedojde k ovlivnění stávajícího krajinného rázu, záměr řeší rozšíření
možnosti sběru a výkupu a nově i zpracování (demontáže, lisování, paketování, mechanické
dělení) odpadů a s tím související rozšíření služeb v rámci nakládání s odpady. Původní účel
využití ani charakter provozovaných činností se výrazně nemění. Posuzovaný záměr je
v souladu s podmínkami prostorového uspořádání. Záměr je v souladu s územním plánem.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky –
Záměr není umístěn v prostoru, který by mohl být označen jako území historického,
kulturního nebo archeologického významu. Provozovna je stávající areál určený ke sběru
a výkupu odpadů. Záměr se nenachází v městské památkové zóně ani jejím ochranném
pásmu.
Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu –
Zájmové území a stavby se nacházejí uvnitř areálu investora záměru. Celá zájmová oblast je
napojena na vlastní stávající vnitropodnikovou silniční a železniční dopravu. Tato vnitřní
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podniková síť je dále propojena na vnější veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Veškerá existující infrastruktura provozu bude využita i pro provoz záměru. Záměr nevyvolá
nároky na realizaci nových nebo úpravu stávajících komunikací, s výjimkou částečné
rekonstrukce stávající manipulační plochy. Záměrem tedy dojde k mírnému navýšení dopravy
oproti stávajícímu stavu provozu areálu (o 21 těžkých nákladních vozidel a 33 osobních
automobilů jednosměrných jízd denně). Doprava je realizována oběma nabízenými směry –
Rakovník centrum/Jesenice-Žatec (50:50).
Pro zajištění energetické potřeby provozu zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů bude
využito připojení na stávající zdroje energií, technologie zpracování autovraků
a elektroodpadů bude napojena novými rozvody na zdroj elektrické energie. Dále bude
využíváno technických plynů. Jiné zdroje nebudou využívány. Stávající areálové přípojky
jsou dostatečně kapacitní pro realizaci záměru. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
provedením záměru nenastanou.
Jiné ekologické vlivy –
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. Žádná z jednotlivých složek
životního prostředí ani životní prostředí jako celek nebude ovlivněno nad míru trvale
udržitelného rozvoje. Záměr neovlivní přímo ani nepřímo zeleň, půdu, zvířectvo ani vodu.
Veškeré dopady na jednotlivé složky životního prostředí jsou málo významné
nebo nevýznamné. Provoz bude splňovat veškeré hygienické limity a požadavky legislativy
v životním prostředí. Veškeré dopady na jednotlivé složky životního prostředí jsou
pro dotčené území plně akceptovatelné. Realizace záměru za předpokladu dodržení všech
norem, pracovní a technologické kázně, řádné evidence a zacházení s odpady nepřinese
pro okolí žádná rizika bezpečnostní, ekologická ani požární, která by mohla nepříznivě
působit na okolí.
S ohledem na výše zmíněné a s ohledem na doručená vyjádření dotčených orgánů 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:
Středočeský kraj – vyjádření č. j. 106930/2021/KUSK ze dne 26. 08. 2021
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství vyjádření
č.j. 107681/2021/KUSK ze dne 25. 08. 2021
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
vyjádření č. j. ČIŽP/41/2021/7397 ze dne 16. 08. 2021
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ú. p. v Rakovníku vyjádření č.j. KHSSC 39413/2021 ze dne 20. 08. 2021
Městský úřad Rakovník, Odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření č. j.
MURA/36227/2021, OZP01/36227/2021 ze dne 05. 08. 2021
Město Rakovník, Rada města – vyjádření č. j. MURA/36227/2021, OZP01/36227/2021 ze
dne 04. 08. 2021
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Ze stran veřejnosti neobdržel příslušný úřad ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.

3.

Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Zařízení ke sběru, výkupu a demontáži autovraků a
elektroodpadů II - Rakovník“ a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (Ing. A. Šťasta, l. 910)
Předmětem záměru je vybudování nového zařízení ke sběru, výkupu a demontáži autovraků
a nového zařízení ke sběru, výkupu a demontáži elektroodpadů v rámci stávajícího areálu.
Dále je záměrem zvýšení kapacity stávajícího zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Záměr
senachází ve stávajícím areálu, na pozemcích par.č. 1650/2, 1650/3, 1650/5, 1651/1, 1652/1,
st. 5096, st. 5976 v k.ú. Rakovník.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský
úřad), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 a následujících
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon) sděluje, že z hlediska zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní
památky a jejich ochranná pásma), z hlediska zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
a z hlediska regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability (ÚSES)
nemá k předkládanému záměru připomínky.
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona
sděluje, že v souladu s ust. § 45i zákona již byl vyloučen významný vliv předloženého
záměru, samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na předměty ochrany
nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v působnosti Krajského
úřadu stanoviskem č.j. 171899/2020/KUSK ze dne 18. 12. 2020 a toto stanovisko zůstává
nadále vplatnosti.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (Bc. Hnilo, l. 189)
Záměrem žadatele je realizace zařízení ke sběru, výkupu, a demontáži odpadů, autovraků
a elektroodpadů na místě stávajícího areálu provozovny ke sběru a výkupu odpadů,
umístěného na pozemku p. č. st. 5096, 5976, p. č. 1650/2, 1650/3, 1650/5, 1651/1, 1652/1
v katastrálním území Rakovník. Investorem záměru je společnost Recycling – kovové odpady
a.s.
Podle předloženého oznámení záměru nebudou v předmětném zařízení provozovány
vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší uvedené v příloze č. 2 k zákonu
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
ovzduší“).
V případě, že by však záměrem vznikl nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený
(vyjmenovaný) v příloze č. 2 k zákonu ochraně ovzduší, je jeho provozovatel povinen zařadit
tento stacionární zdroj do příslušné kategorie v souladu s přílohou č. 2 k zákonu o ochraně
ovzduší. Příslušný krajský úřad (v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje) vydává
z hlediska ochrany ovzduší k těmto vyjmenovaným stacionárním zdrojům, podle ustanovení
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§ 11 odst. 2 zákona o ochraně o ovzduší, závazná stanoviska k umístění a provedení stavby
k řízením podle jiného právního předpisu (např. podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu), včetně následného povolení provozu vyjmenované stacionárního
zdroje.
V případě, že by záměrem vznikl nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený
v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (nevyjmenovaný zdroj), požádá provozovatel tohoto
stacionárního zdroje v souladu s § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, o vydání závazného
stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje, příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností.
Během provozu zařízení je nutno zajistit průběžný úklid a čištění všech manipulačních
a pojezdových ploch v celém areálu provozovny (v případě potřeby bude použito skrápění
vodou), tak aby se zamezilo vzniku sekundární prašnosti - emisím tuhých znečišťujících látek
do vnějšího ovzduší.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. Jedná se o zákonné povinnosti, které budou
řešeny v rámci dalších fází přípravy a povolování záměru. Oznamovatel je povinen v dalších
fázích realizace záměru dodržovat platnou legislativu.
Z hlediska zákona č. 224/20105 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi ve znění
pozdějších předpisů (Ing. Foudová, l. 563)
Podle § 49 zákona č. 224/20105 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon) máme k předložené dokumentaci tuto připomínku:
S ohledem na předloženou dokumentaci, která uvádí manipulaci potažmo skladování
nebezpečných látek a směsí v objemu do 10 t bez podrobné specifikace je dle zákona třeba
vyhodnotit, zda tento provoz spadá do působnosti uvedeného zákona.
Jestliže dojde v objektu ke skladování vybraných nebezpečných látek nebo látek s vybranými
nebezpečnými vlastnostmi dle přílohy č. 1 zákona, má uživatel objektu povinnost zpracovat
protokolární záznam o nezařazení, viz níže: „§ 4 zákona č.224/2015 Sb.
(1) Uživatel objektu zpracuje protokol, ve kterém zaznamená skutečnost, že množství
nebezpečné látky umístěné v objektu je menší, než množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto
zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II, a součet poměrných množství nebezpečných látek
umístěných v objektu provedený podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1
k tomuto zákonu je menší než 1 (dále jen „protokol o nezařazení“), a protokol o nezařazení
uchová pro účely kontroly prováděné podle § 39. Vzor protokolu o nezařazení je uveden
v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(2) Uživatel objektu zajistí aktualizaci protokolu o nezařazení po každém zvýšení množství
nebezpečné látky umístěné v objektu přesahujícím 10 % dosavadního množství nebezpečné
látky umístěné v objektu nebo při umístění další nebezpečné látky v objektu, která dosud
nebyla v seznamu uvedena.
(3) Uživatel objektu předloží protokol o nezařazení nebo jeho aktualizaci krajskému úřadu
do 1 měsíce ode dne, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesáhne 2 %
množství uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II.“
V případě, že množství překročí jmenovité množství uvedené v příloze č. 1zákona,
či výpočtem stanovený koeficient, má provozovatel za povinnost zařazení objektu
a dále navazujících povinností dle zákona. Kromě výše uvedeného nemáme k dokumentaci
další námitky.
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Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. Upozornění na zákonné povinnosti v další
fázi přípravy záměru.

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá
připomínky.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
Oddělení ochrany ovzduší:
Hodnocení výše uvedené akce na životní prostředí, je z hlediska platné legislativy o ochraně
ovzduší vypracováno srozumitelně a dostatečným způsobem.
V případě realizace, bude inspekce vyžadovat řešení v souladu s platnými právními předpisy.
Oddělení ochrany vod:
K předložené žádosti o vyjádření k oznámení záměru nemáme připomínky ve smyslu zákona
č. 254/2001 Sb., v platném a účinném znění.
Oddělení odpadového hospodářství:
Oddělení odpadového hospodářství:
Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění, nemáme
k předloženému oznámení záměru žádné připomínky. Kapitola „B. 3. 3. Kategorizace
a množství odpadů (str. 34 – 38)“ je podrobně zpracována v souladu se zákonem o odpadech.
Považujeme však za vhodné upozornit, že provozování zařízení ke sběru, výkupu a demontáži
autovraků a zařízení ke sběru, výkupu a demontáži elektroodpadů. vyžaduje plnění řady
povinností nejen dle citovaného zákona, ale i dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích
s ukončenou životností, v platném a účinném znění. Tyto povinnosti však musí být obsaženy
v následně schválených provozních řádech těchto zařízení.
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
nemáme k předloženému oznámení připomínky.
ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky, pouze
upozornění ze strany odpadového hospodářství. Inspekce nepožaduje další posuzování záměru
podle zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ú. p. v Rakovníku
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako
dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
věcně a místně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona oznámení záměru
„Zařízení ke sběru, výkupu a demontáži autovraků a elektroodpadů II - Rakovník“
oznamovatele Recycling – kovové odpady a.s. Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř
a po prostudování předloženého oznámení vydává ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí toto vyjádření:
Předložené oznámení nepožadujeme posuzovat podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí.
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Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí a zemědělství
Z hlediska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dle zák. č. 334/1992 Sb.,
O ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, dále jen „zákon o ochraně ZPF“):
K záměru nemáme připomínek, neboť jím nebudou dotčeny pozemky náležející
do zemědělského půdního fondu
Z hlediska ochrany ovzduší sdělujeme: K předmětnému záměru nemáme žádné připomínky.
Z hlediska orgánu ochrany přírody: K záměru nemáme připomínky.
Z hlediska odpadového hospodářství sdělujeme, že doporučujeme záměr posoudit
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V dané lokalitě dojde k výraznému
navýšení množství odpadů, se kterými bude nakládáno a s tím spojených činností, které
by mohly mít podstatný vliv na životní prostředí.
Z hlediska orgánu státní správy lesů (zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů) sdělujeme, že k uvedenému
záměru nemáme námitek, neboť nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ani
ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa).
Z hlediska vodního hospodářství: K oznámení záměru „Zařízení ke sběru, výkupu
a demontáži autovraků a elektroodpadů“ nemáme připomínky.
Vypořádání:
Jedná se o doporučení dalšího posuzování, ve vyjádření nejsou uvedeny, jaké složky životního
prostředí by měly být ovlivněny. Ostatní dotčené orgány ani územní samosprávní celek
neuplatnily požadavek posuzování. Soulad provedení záměru s platnou legislativou bude
projednán v rámci správního řízení ve věci povolení provozu zařízení.
Město Rakovník, rada města
Město Rakovník obdrželo dne 28. 7. 2021 od Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, informaci o oznámení záměru „Zařízení ke sběru, výkupu a
demontáži autovraků a elektroodpadů II“ v k. ú. Rakovník, podle 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.
Oznamovatelem záměru je Recycling – kovové odpady a.s., Herrmannova 561, 583 01
Chotěboř, IČ: 25252852.
K výše uvedenému záměru, který byl projednán při zasedání rady města dne 4. 8. 2021,
nemáme připomínky. Při dodržení zákonných i věcných podmínek ochrany životního
prostředí a jeho složek, souhlasíme s provedením uvažovaného záměru.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

4. Podklady pro rozhodnutí:
Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3 zákona
Ing. Veronikou Spousta Šmídovou, Bucek s.r.o., Táborksá 191/125, 615 00 Brno - Židenice
(držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona) a došlá vyjádření dotčených orgánů, která příslušný
úřad obdržel.
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POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčený
územní samosprávní celek a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání
podle § 81 a následujících zákona 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

Ing. Šárka Čermáková
odborný referent
na úseku životního prostředí
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Středočeský kraj a město Rakovník (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad
žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední
desce. Doba zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů.
Zároveň příslušný úřad žádá město Rakovník o písemné vyrozumění o datu
vyvěšení zdejšímu úřadu a to v co nejkratším možném termínu (informaci můžete zaslat
také na e-mail: cermakovas@kr-s.cz). Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení je zveřejněno
na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž
v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem
STC2410.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník k č. j.: 113276/2021/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník
Dotčené orgány:
3. Městský úřad Rakovník, Odbor životního prostředí, Na Sekyře 166, 269 01 Rakovník
4. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
5. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště
v Rakovníku, Na Sekyře 2123, 269 014 Rakovník
6. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Oznamovatel:
7. Recycling – kovové odpady a.s., Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř
Na vědomí:
8. MŽP, Odbor IPPC/EIA, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
9. Městský úřad Rakovník, odbor výstavby, Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník
10. Zpracovatel oznámení Bucek s.r.o., Táborská 191/125, 615 00 Brno – Židenice

