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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Tavírna a
slévárna neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a výkupu kovových odpadů,
Zvoleněves“ v k.ú. Zvoleněves
Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad dle §22 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) Vám
zasílá dle ust. §6 odst. 7 zákona informaci o oznámení záměru „Tavírna a slévárna
neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a výkupu kovových odpadů,
Zvoleněves“ v k.ú. Zvoleněves podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje Vám, že tento záměr
bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Oznamovatelem záměru je: Kříž recycling s.r.o., Přílepská 1233, 252 63 Roztoky u Prahy,
IČO: 24269182
Zpracovatelem oznámení je: Ing, Pavel Veselý a RNDr. Petra Vítková, Dekonta a.s.,
Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, IČO: 25006096

Předmětem záměru je:
•

•

•

Shromažďování železného a neželezného šrotu na manipulační ploše – p.č. st. 140, st.
335, st. 336/1, st. 352, 290/7, 290/13, 290/14, 290/15, 290/16, 290/18, včetně
administrativního zázemí na pozemcích p.č. 290/20 a st. 292 v k.ú. Zvoleněves. Stávající
kapacita je 15 000 t kovových odpadů/rok a 2 000 t kovových odpadů za den. Plánované
navýšení je o 10 000 t/rok a 500 t/den. Nová kapacita zařízení bude 25 000 t kovových
odpadů/rok, 2 500 t kovových odpadů/den.
Tavírna a slévárna neželezných kovů (Pb – znečištěné i neznečištěné) na pozemcích
p.č. 290/16, st. 337, tj. 4 ks elektrických kelímkových pecí, typu RKL 3500, s příkonem
el. topení 38 kW a max. hmotností Pb 3500 kg na jednu vsázku, maximální kapacitní
tavící výkon je stanoven ve výši 28 t/den, tj. 2x3500 kg na každou pec.
Tavírna a slévárna neželezných kovů (Sn) na pozemcích p.č. 290/16, st. 337, tj. 1 ks
elektrické kelímkové tavící pece vlastní výroby s příkonem 10,4 kW a max. obsah
kelímku pro tavení je 400 kg na jednu vsázku. Maximální kapacitní tavící výkon je
stanoven na 1,2 t/den, tj. 3x400 kg na pec.

Středočeský kraj, Obec Zvoleněves, Obec Slatina a Obec Kamenný most (jako dotčené
územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu §16 odst. 2 zákona o neprodlené
zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možno do oznámení nahlížet na úřední
desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad v souladu s § 16 odst. 2 cit.
žádá Obec Zvoleněves, Obec Slatina s Obec Kamenný most o písemné vyrozumění o datu
vyvěšení této informace zdejšímu úřadu, a to v nejkratším možném termínu (informaci je
nutné zaslat oficiálně).
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Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj, Obec Zvoleněves, Obec Slatina a Obec
Kamenný most (jako dotčené územní samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu
§ 6 odst. 7 zákona o zaslání vyjádření k oznámení, zdejšímu úřadu, nejpozději do 30 dnů ode
dne zveřejnění informace o oznámení. Informace byla zveřejněna na úřední desce zdejšího
úřadu dne 17. 06. 2019 a dále na internetových stránkách Středočeského kraje www.krstredocesky.cz a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách
www.cenia.cz/eia a https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2228 spolu s textem
oznámení pod kódem pod kódem STC2228.
Ve vyjádření příslušný úřad uvítá Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V
případě nutnosti posouzení záměru žádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které
oblasti vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru
na životní prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s §7 odst. 1 zákona). Dále žádá, aby ve
vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a
náležitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu.
S odvoláním na znění § 6 odst. 8 zákona, může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené
orgány a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k oznámení na zdejší
Odbor životního prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o
oznámení na úřední desce Středočeského kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě
příslušný úřad nepřihlíží.
Do textové části oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách
CENIA
(http://www.cenia.cz/eia
,
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2228) a na stránkách Ministerstva životního
prostředí (http://www.mzp.cz/eia), kód záměru STC2228. Oznámení je zde uloženo též pro
potřeby vyjádření dotčených státních orgánů.
Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v z. Ing. Anna Preiszlerová
odborný referent na úseku životního prostředí

Rozdělovník k č.j. 079070/2019/KUSK

Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce
1.
2.
3.
4.

Středočeský kraj, zde
Obec Zvoleněves, Zvoleněves 274, 27325 Zvoleněves
Obec Slatina, Slatina 87, 27326 Slatina
Obec Kamenný most, Kamenný Most 80, 27326 Kamenný Most

Dotčené správní úřady:
5. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v
Kladně, gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno
6. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
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7. Městský úřad Slaný, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 160/19, 274 01
Slaný 1
8. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11,
150 21 Praha 5
9. Státní zdravotní ústav, MUDr. Pavel Březovský, MBA Šrobárova 49/48, Praha 10, 100 00
10. MŽP, odbor ochrany ovzduší, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
11. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Oznamovatel
12. Kříž recycling s.r.o., Přílepská 1233, 252 63 Roztoky u Prahy
Na vědomí :
13. MŽP, odbor EIA, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
14. Městský úřad Slaný, Stavební úřad, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1
15. Obec Podlešín, Podlešín 43, 27325 Podlešín
16. Obec Želenice, Dolní Ulice 75, 27341 Želenice
17. Obec Neuměřice, Neuměřice 85, 27326 Neuměřice
18. Dekonta a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
(1 - 3 obdrží v příloze oznámení EIA, pro dotčené orgány státní správy je oznámení uloženo
na str. www.cenia.cz/eia, https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2228 kód záměru
STC2228)

