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Vyřizuje:
Značka:

09. 04. 2019
026403/2019/KUSK
SZ_026403/2019/KUSK
Ing. Veronika Bukáčková / l. 830
OŽP/BK
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 odst. 5 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“)
Identifikační údaje
Název záměru: Doplnění technologie areálu skládky TKO Bytíz
Umístění záměru:

kraj:
obec:
k. ú.:
p. č.:

Středočeský
Dubno
Dubno
359/6 a 348/3

Kapacita (rozsah) záměru:
Úprava komunálních odpadů
Překládací stanice
Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Celkový nárůst dopravy

do 20 000 t/rok
do 20 000 t/rok
2 754 m2
5 246 m2
14 vozidel denně (tj. 28 pojezdů)

Charakter záměru: Předmětem záměru je rozšíření činnosti stávajícího areálu skládky o úpravu
a překládací stanici převážně komunálních odpadů pro další nakládání s nimi mimo areál skládky.
Pokud bude realizována překládací stanice, a bude zajištěn odběr odpadu např. pro energetické
využití, nebude realizován záměr úpravy komunálních odpadů a skládka TKO Bytíz bude sloužit
prioritně k ukládání jiných odpadů (kategorie ostatní). Záměr je posuzován z pohledu realizace
obou zařízení při uvedené roční kapacitě. Linka pro mechanickou úpravu odpadů bude umístěna
v hale, která bude mít nepropustnou betonovou podlahu. Odpady přijaté do technologického
procesu úpravy budou zpracovány na lince tak, že dojde k vyseparování odpadů dále materiálově
využitelných a dále ke vzniku nadsítné a podsítné frakce. Nadsítná (lehká) frakce bude jako
produkt určený k energetickému využití. Podsítná (těžká) frakce bude postoupena na další stupeň
třídění, kde bude výstupem produkt využitelný v kompostárně v areálu skládky TKO Bytíz.
Oznamovatel: SVZ Centrum s.r.o., Aloise Jiráska 264, 261 01 Příbram, IČ: 260 92 212
Zpracovatel oznámení: Ing. Josef Tomášek, CSc. (držitel autorizace dle § 19 zákona), Středisko
odpadů Mníšek, s.r.o., Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy
Záměr „Doplnění technologie areálu skládky TKO Bytíz“ naplňuje dikci bodu 56 (Zařízení
k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok.)
kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.
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.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 830 bukackova@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních
samosprávných celků, dotčených orgánů, veřejnosti a dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení
provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru,
že záměr
„Doplnění technologie areálu skládky TKO Bytíz“
v k. ú. Dubno
má významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona.
Oznamovatel předloží k projednání dokumentaci vlivů na životní prostředí ve smyslu § 8
zákona, zpracovanou dle přílohy č. 4 zákona.
V dokumentaci je nutné se především zaměřit na následující oblasti:
-

podrobný popis technologie úpravy komunálních odpadů včetně hodnoty maximální
projektované kapacity

-

přesný popis technologie překládací stanice včetně hodnoty maximální projektované
kapacity

-

podrobný popis nakládání s nebezpečnými odpady

-

v rámci popisu záměru je třeba přesně lokalizovat a popsat komunikaci propojující stávající
a budoucí skládku

-

porovnání záměru s nejlepšími dostupnými technikami a s nimi spojenými úrovněmi emisí

-

zhodnocení vlivu technologie na znečišťování okolí zápachem a případné varianty záchytu
pachových látek

-

z hlediska hydrogeologie je třeba doložit dostatečnou kapacitu stávajícího vrtu pro potřeby
rozšíření skládky

-

zdroj užitkové vody pro technologii v případě nedostatku dešťových vod v akumulační
jímce

-

v rámci rozptylové studie zohlednit komplexně celý provoz záměru včetně technologie
překládací stanice

-

jako příloha dokumentace se doporučuje hluková studie

-

dále se doporučuje aktualizovaný biologický průzkum v tzv. vegetačním období

-

dále se doporučuje dendrologické posouzení včetně vyhodnocení ekologické újmy vzniklé
pokácením dřevin a návrhu kompenzačních opatření

-

zvážit variantní řešení umístění záměru s ohledem na zásah do lesního porostu

-

zohlednění a vypořádání všech relevantních požadavků na doplnění, připomínek
a podmínek, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních k oznámení

Odůvodnění
Příslušný úřad obdržel dne 15.02.2019 oznámení záměru „Doplnění technologie areálu skládky
TKO Bytíz“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího
řízení je Krajský úřad Středočeského kraje. Oznámení záměru splňovalo náležitosti podle § 6
odst. 7 zákona, proto příslušný úřad oznámil dne 26.02.2019 zahájení zjišťovacího řízení
zveřejněním informace na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje. Oznámení bylo
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příslušným úřadem rozesláno k vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným
celkům. V téže lhůtě bylo oznámení zveřejněno na internetu v Informačním systému EIA
na stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem záměru STC2211.
Dle § 6 odst. 8 zákona mohla zaslat veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní
samosprávné celky písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení, tj. do 28.03.2019. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad
nepřihlíží.
Zjišťovací řízení bylo provedeno na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených
v příloze č. 2 zákona, a to s přihlédnutím k povaze a rozsahu záměru, jeho umístění
a charakteristice předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí. Při hodnocení
záměru dále vycházel příslušný úřad z obdržených vyjádření dotčených územních samosprávných
celků, dotčených orgánů, dalších subjektů a veřejnosti. Příslušný úřad obdržel ke zveřejněnému
oznámení odůvodněné připomínky ze strany samosprávy obce, ČIŽP, Středočeského kraje a KÚSK
s požadavkem na zpracování dokumentace dle přílohy č. 4 k zákonu. S přihlédnutím k těmto
požadavkům, umístění záměru na pozemku s lesním porostem, nedostatečnému popisu technologie
a kapacity záměru, dospěl Krajský úřad Středočeského kraje k výše uvedenému závěru
zjišťovacího řízení. Dokumentace by měla být zaměřena na výše uvedené oblasti.
Příslušný úřad obdržel řadu relevantních odůvodněných připomínek a požadavků ke zpracování
dokumentace dle přílohy č. 4 k zákonu. S přihlédnutím k těmto požadavkům byly specifikovány
výše uvedené oblasti.
Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení
a jejich vtah ke kritériím v příloze č. 2 k zákonu:
Obec Dubno, Dubno 45, 261 01 Příbram (č. j. Dubno/181/2019 ze dne 18. 03. 2019)
Se záměrem nesouhlasí, má připomínky a požaduje další posuzování dle zákona. Dle názoru obce
Dubno je umístění záměru zvoleno nevhodně na pozemku, kde se v současné době nachází lesní
porost, který je součástí uceleného lesa. Dále obec uvádí, že další rozšiřování skládky je nežádoucí
a bude mít významný vliv na životní prostředí.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Příbrami,
U Nemocnice 85, 261 80 Příbram (č.j. KHSSC 08979/2019 ze dne 01. 03. 2019)
Souhlasí se záměrem, nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona.
ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 (č.j. IŽP/41/2019/2671 ze dne 19. 03. 2019)
Se záměrem nesouhlasí, má připomínky a požaduje další posuzování dle zákona. Z hlediska
ochrany ovzduší ČIŽP požaduje zhodnotit možný vliv technologie na znečišťování okolí zápachem
a případné varianty záchytu pachových látek a eliminaci tohoto problému. Z hlediska ochrany vod
je v rámci dokumentace třeba doplnit vyjádření hydrogeologa po zvýšení odběru podzemní vody
ze stávajícího vrtu pro skládku pro uvažovaný záměr – doložit kapacitu zdroje pro navýšení odběru
pro sociální zařízení a pro doplňování retenční nádrže v případě, že nebude k dispozici dešťová
voda v této nádrži o objemu 300 m3, se kterou je počítáno jako s vodou technologickou, pro údržbu
areálu a jako požární nádrž (3500 m3/rok).
Z textu oznámení str. 25 vyplývá, že na pozemku 359/6 k.ú. Dubno (parcela nemá evidované
BPEJ), kde bude umístěna překládací stanice a příp. úprava odpadů, bude respektována trasa
kalovodu
z provozovny Ecoinvest s.r.o. na odkaliště. Z části bude využit i pozemek 358/1 (k.ú. Dubno) podléhající ochraně zemědělského půdního fondu a to k realizaci spojovací komunikace mezi
novým areálem a stávajícím areálem skládky TKO Bytíz (omezení využívání stávající komunikace
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DIAMO s. p.). Záměr je graficky vymezen na ortofotomapě - obrázku na str. 25. Záměr je mimo
stávající areál skládky TKO Bytíz. Zmiňovaná komunikace není vůbec vyznačena.
Podle biologického průzkumu „Výstavba haly na třídění odpadu (MBÚ) na pozemku č.p. 359/6
k.ú. Dubno“, zpracovaného Adamem Véle, Železný Brod, IČ 71829059, ze dne 30.11.2017,
vegetaci představuje světlý, převážně listnatými dřevinami tvořený porost lesního charakteru.
Jedná se o pozemek č.p. 359/6 v k.ú. Dubno o výměře 9975 m2, druh pozemku ostatní plocha.
Charakter „lesního porostu“ je doložen fotograficky. Porost má charakter zapojeného porostu podle
§ 1 písm. a) ve smyslu vyhlášky 189/2013 Sb. v rozsahu větším než je 40m2 podle ustanovení § 3
písm. b), že porost dřevin na pozemku má charakter zapojeného porostu dřevin je patrné
z ortofotomapy. Všechny dřeviny, tj. i náletové, jsou chráněny před poškozování a ničením podle
§ 7 zákona č. 114/92 Sb. Zastavěná plocha pozemku 2900 m2, a zpevněné plochy 5000 m2. Dřeviny
je možné kácet na základě povolení podle § 8 zák. č. 114/92 Sb. Vzhledem k tomu, že se jedná
o stavební záměr umisťovaný podle stavebního zákona územním rozhodnutím, stavebním
povolením, v důsledku novelizace stavebního zákona, zákona posuzování vlivu na ŽP, zákona
o ochraně přírody a krajiny, je kácení dřevin možné na základě souhlasu orgánu ochrany přírody
podle § 8 odst. 6) zákona č. 114/92 Sb. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody
příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní
výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad
a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.
Podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jsou požadavky na kácení dřevin povinnou
součástí dokumentace pro územní řízení a dále povinnou součástí dokumentace, části, která se týká
vlivu stavby na životní prostředí. V lokalitě proběhla přirozená sukcese, čemuž odpovídá určitá
biodiverzita, zastoupení druhů živočichů i rostlin podle biologického průzkumu, lze mít za to,
že došlo k postupné přirozené revitalizaci území antropogenně pozměněného těžební činností.
Biologický průzkum však proběhl na podzim, mimo vegetační období, lze ho považovat
za neúplný. Nelze vyloučit dopady na zvláště chráněné živočichy.
Dendrologické posouzení není doloženo, nebyla posouzena ekologická újma vzniklá pokácením
dřevin, nebyla navržena kompenzační opatření náhradní výsadba za pokácené dřeviny. Biologické
hodnocení bylo provedeno v nevhodnou dobu na konci listopadu 2018. Rozpor je mezi lokalizací
záměru, součást skládky TKO (nová technologie) nebo nový záměr (hala) mimo skládku TKO,
rozdíl je i mezi názvem záměru v oznámení a názvem záměru biologického průzkumu. Zmiňovaná
komunikace není součástí oznámení. Lze mít za to, že se jedná o nový záměr ležící mimo území
stávající TKO Bytíz.
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (č.j. 043682/2019/KUSK ze dne 25. 03. 2019)
Se záměrem nesouhlasí, má připomínky a požaduje další posuzování dle zákona. V dokumentaci
je třeba se zaměřit na podrobné vyhodnocení hlukové a emisní situace v dané lokalitě a zpracovat
variantní řešení umístění záměru s ohledem na zásah do lesního porostu.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11,
150 21 Praha 5 (č.j. 041572/2019/KUSK ze dne 22. 03. 2019)
Se záměrem nesouhlasí, má připomínky a požaduje další posuzování dle zákona. Popis překládací
stanice oznámení je extrémně stručný. Není např. zřejmé, že výhradně půjde o překládání
ze svozového vozidla přímo do kontejnerů, aniž by přijímaný odpad musel být po určitou dobu
mimo kontejner jinde v prostoru zařízení. Stejně tak oznámení neřeší, zda naložené kontejnery
budou odváženy průběžně nebo po naplnění určitého množství, jakou dobu budou v zařízení
zůstávat. Oznámení je třeba dopracovat, případně překládací stanici vypustit.
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Na s. 5 v bodě B.I.2., případně v části G oznámení je používán pojem kapacity pracovní. Není
patrné, co přesně má oznamovatel (zpracovatel oznámení) tímto termínem na mysli. Krajský úřad
upozorňuje, že v případě oznámení záměru je třeba uvádět projektovanou kapacitu, která se
samozřejmě později může lišit od množství odpadů, se kterým se bude v zařízení nakládat.
Oznámení je nutné upřesnit i v tom smyslu, jaké bude celkové maximální roční množství odpadu,
se kterým se bude podle záměru nakládat (20 000 t nebo 40 000 t nebo nějaké množství mezi).
Linka pro úpravu odpadu bude zpracovávat směsný komunální odpad. To znamená, že v odpadu
se budou vyskytovat i nebezpečné odpady. Oznámení neřeší dostatečně jakým způsobem - v jaké
fázi úpravy odpadu - budou z přijímaného odpadu odstraňovány, aby nedošlo k možnému omezení
budoucího využití jednotlivých frakcí. Oznámení mimo jiné předpokládá i využití výstupů
ze zařízení v kompostárně. Je proto třeba jej dopracovat. Další podmínky a připomínky
dle obdržených vyjádření příslušný úřad požaduje řádně zapracovat do příslušné kapitoly
dokumentace (D. IV. opatření).
Dle předložené projektové dokumentace posuzovaný záměr vyžaduje trvalé (dotečené pozemky
359/6, 348/3, 358/1) odnětí stávající zemědělské půdy ze ZPF. Před vydáním územního rozhodnutí
je nutné požádat orgán ochrany ZPF, o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF podle ustanovení
§ 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF prostřednictvím příslušného úřadu obce s rozšířenou působností Krajského úřadu nebo Ministerstva životního prostřední (ustanovení § 18 odst. 1 zákona o ochraně
ZPF). Krajský úřad dále upozorňuje, že pokud půjde o dočasný zábor ZPF po dobu kratší než jeden
rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu je třeba písemně oznámit
příslušnému orgánu ochrany ZPF úřadu obce s rozšířenou působností nejméně 15 dní před
zahájením vlastního nezemědělského využívání ZPF (ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona
o ochraně ZPF).
Dle předložené dokumentace budou záměrem dotčeny pozemky ve vzdálenosti 50 m od lesa, tedy
v tzv. „ochranném pásmu lesa“. Rozhodnutí o umístění stavby je podmíněno souhlasem orgánů
státní správy lesů (dále jen „SSL“) ve smyslu § 14 odst. 2 lesního zákona. Tento souhlas
je vydáván formou závazného stanoviska a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
Příslušným orgánem SSL k vydání závazného stanoviska pro posuzovaný záměr, podle výše
citovaného ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona a k vydání rozhodnutí k trvalému i dočasnému
odnětí stavbou dotčených PUPFL, je s ohledem na rozsah předpokládaného záboru PUPFL obecní
úřad obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Příbram, ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2
písm. c) lesního zákona.
V případě, že záměrem vznikne nový vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování 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 vydává z hlediska ochrany ovzduší k těmto
vyjmenovaným stacionárním zdrojům, podle ustanovení § 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 zdroje. V případě, že se bude jednat o nevyjmenovaný stacionární zdroj
znečišťování ovzduší (neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší), 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.
Pokud se však bude jednat o změnu integrovaného povolení zařízení „Skládka TKO Bytíz“,
je nutno k řízení o vydání závazného stanoviska k provedení stavby a k povolení provozu tohoto
zařízení předložit žádost na Krajský úřad Středočeského kraje, podle zákona č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad upozorňuje na skutečnost, že dle biologického průzkumu zpracovaného
RNDr. Adamem Vélem, Ph.D. z listopadu 2017, je nutné respektovat základní ochranné podmínky
zvláště chráněných druhů organismů a to ohroženého rodu čmelák (Bombus sp.), ohrožené ropuchy
obecné (Bufo bufo) a silně ohroženého slepýše křehkého (Anguis fragilis) podle ust. § 50 odst. 1
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a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, a je nezbytné podat v předstihu žádost o vydání výjimky
ze zákazů u zvláště chráněných živočichů dle § 56 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny,
jelikož se bude jednat o zásah do biotopu, respektive do základních ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů živočichů dle ust. § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Krajský úřad z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k předloženému Oznámení
záměru uvádí, že z údajů v něm uvedených není zcela zřejmá maximální projektovaná kapacita
zařízení. V rámci rozptylové studie je počítáno pouze s technologií úpravy komunálních odpadů
a překládací stanice zde není vůbec zohledněna. Posouzení vlivů záměru na životní prostředí
je vždy třeba dělat komplexně. V Oznámení dále zcela chybí porovnání s nejlepšími dostupnými
technikami a s nimi spojenými úrovněmi emisí.
Záměr se nachází v chráněném ložiskovém území ID 52136001 Příbram, jehož správcem
je DIAMO s. p., Stráž pod Ralskem. Na základě ust. § 18 horního zákona lze v chráněném
ložiskovém území zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen
na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu podle tohoto zákona. V případě realizace
záměru bude nutno požádat příslušný úřad o vydání stanoviska podle § 19 horního zákona.
S ohledem na počet dotčených územních samosprávných celků požaduje, aby dokumentace byla
předložena v počtu 3 výtisků a v elektronické podobě.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení
a nelze se proti němu odvolat.
Obec Dubno a Středočeský kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá
ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy
a kde je možné do závěru nahlížet vyvěšením na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň příslušný úřad ve smyslu § 16 odst. 2 žádá obec Dubno o písemné vyrozumění o dni
vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia, pod kódem STC2211.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v z. Ing. Anna Preiszlerová
odborný referent na úseku životního prostředí
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Rozdělovník k č. j.: 026403/2019/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Obec Dubno, Dubno 45, 261 01 Příbram
Dotčené orgány:
3. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště
v Příbrami, U Nemocnice 85, 261 80 Příbram
4. Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, U Nemocnice 19B, 261 01 Příbram
5. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
6. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11,
150 21 Praha 5
Oznamovatel:
7. Na základě plné moci Ing. Oldřich Zábrodský, Slunná 554, 261 01 Příbram V - Zdaboř
Na vědomí:
8. Městský úřad Slaný, stavební úřad a územní plánování, Na Příkopech 105, 261 01 Příbram
9. Ing. Josef Tomášek, CSc., Středisko odpadů Mníšek, s.r.o., Pražská 900, 252 10 Mníšek pod
Brdy

