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Zápis z veřejného projednání k záměru „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně sběru a
výkupu kovových odpadů“ v k.ú. Zvoleněves
Zápis z veřejného projednání dle § 17 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 § 4 vyhlášky Ministerstva životního prostředí (dále jen
„MŽP“) č. 453/2017 Sb.., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí (dále jen „vyhláška“), k záměru

„Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně sběru a výkupu kovových
odpadů“,
konaného dne 07. 04. 2021 distanční formou prostřednictvím internetové aplikace Microsoft Teams od
15:00 hodin. Veřejné projednání bylo s ohledem na průběžně vyhlašovaná epidemiologická opatření
související s onemocněním Covid-19 realizováno distanční formou, a to v souladu s metodickým
sdělením Ministerstva životního prostředí ze dne 5.2.2021 (č. j. MZP/2021/710/856).

1. Dosavadní průběh procesu do doby konaní veřejného projednání:
Oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3 zákona bylo předloženo na Krajský úřad Středočeského
kraje (KUSK) dne 06.06.2019.
Dne 17.06.2019 byla informace o oznámení zveřejněna na úřední desce Středočeského kraje a byla
rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům k vyjádření.
Dne 11.09.2019 zveřejnil Krajský úřad Středočeského kraje závěr zjišťovacího řízení, ve kterém bylo
stanoveno, že je nutné záměr posoudit v celém rozsahu ve smyslu zákona.
Dne 07.08.2020 obdržel KÚSK dokumentaci vlivů záměru „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně
sběru a výkupu kovových odpadů“ na životní prostředí zpracovanou dle přílohy č. 4 zákona.
Dokumentace byla rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům
k vyjádření a dne 21. 08. 2020 zveřejněna na úřední desce Středočeského kraje.
Dne 08.10.2020 byla dokumentace včetně obdržených vyjádření předána zpracovatelce posudku paní
Ing. Jarmile Paciorkové.
Dne 24.03.2021 KÚSK zveřejnil informaci o konání veřejného projednání, které bylo svoláno na den
07.04.2021 od 15:00 hod.
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2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání záměru ve smyslu § 17 zákona č. 100/2001 Sb. se uskutečnilo dne 07. 04. 2021
distanční formou prostřednictvím internetové aplikace Microsoft Teams od 15:00 hodin.

3. Řízení veřejného projednání
Řízením veřejného projednání byl pověřen (dle § 3 odst. 2 vyhlášky) Ing. Ondřej Černý, odborný
referent oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, odboru životního prostředí a zemědělství
KÚSK. Na jednání byly za KÚSK přítomny také Ing. Hana Švingrová – vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí, Ing. Marie Stáňová - vedoucí oddělení nakládání s odpady a Mgr. Jana
Říhová, odborný referent oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, odboru životního prostředí
a zemědělství KÚSK.

4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání byl záměr „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně sběru a
výkupu kovových odpadů“ v k.ú. Zvoleněves, zveřejněný v Informačním systému CENIA na
internetových stránkách www.cenia.cz/eia nebo https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, pod
kódem STC2228.

5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:
Oznamovatel – Jana Křížová – jednatelka společnosti Kříž Recycling, s.r.o., Přílepská 1233, 252 63
Roztoky u Prahy. Veřejného projednání se zúčastnil také technolog současného zařízení ve Zvoleněvsi.
Zpracovatelé dokumentace – Ing. Pavel Veselý (dále zpracovatel dokumentace) a RNDr. Petra
Vítková (dále zpracovatelka dokumentace).
Zpracovatelka posudku – Ing. Jarmila Paciorková.
Ze strany veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územně samosprávných celků se zúčastnilo
cca 20 osob. Ze strany zástupců dotčených územně samosprávných celků se veřejného projednání
zúčastnil pan starosta obce Zvoleněves a paní starostka obce Podlešín.

6. Program veřejného projednání
1. Úvod
2. Vystoupení zpracovatelů dokumentace
3. Diskuse
4. Závěr
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7 Průběh veřejného projednání
Veřejné projednání zahájil Ing. Ondřej Černý (KÚSK). V úvodu seznámil přítomné s programem
veřejného projednání, představil zástupce jednotlivých stran a provedl časovou rekapitulaci jednotlivých
kroků projednávaného záměru v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „proces EIA“).
Zpracovatelé dokumentace stručně shrnuli závěry dokumentace „Tavírna a slévárna neželezných kovů
včetně sběru a výkupu kovových odpadů“ z hlediska vlivů na životní prostředí.

Diskuse:
Na vznesené otázky ze strany diskutujících odpovídala především zpracovatelka dokumentace. Zápis
obsahuje podstatu a závěry diskuse dle diskutovaných témat a nejedná se o úplný přepis:
Hlavní témata diskuse byla následující:
Doprava
Panem starostou obce Zvoleněves byly vzneseny připomínky k četnosti a vedení dopravy související se
záměrem. Doprava vychází na 10–15 kamionů denně. Bylo uvedeno, že kamiony jezdí obcí Zvoleněves.
Silnice nejsou na tak vysokou dopravu stavěné (rozpadá se podloží). Bylo upozorněno na omezenou
nosnost mostů v obci Zvoleněves a obci Kamenný most s tím, že kamiony tudy nemohou jezdit. V obci
Zvoleněves je již cukrovar, kde jezdí 20 kamiónů denně a další zátěž je pro občany neúnosná. Je problém
s kontrolou, aby kamiony nejezdily do Zvoleněvsi. Oznamovatel by si měl požádat o dopravní značení,
aby provoz pak kontrolovala policie.

Zpracovatelka dokumentace zodpověděla, že 2500 t/den je maximální okamžitá kapacita zařízení, tj.
kolik může být v jednom dni v zařízení umístěno kovových odpadů. Nejedná se o množství odpadů,
kolik denně do zařízení přijede. Navýšení dopravy bude o 5 osobních a 5 NA denně. Tato doprava
nebude každý den. Směrem na obec Kamenný most by mohly jezdit menší dodávky a nikoli kamiony.
Další trasa vede směrem na obec Třebusice. Tato trasa je již využívaná jako hlavní. Kamiony přes
Zvoleněves nejezdí a je možné, že tam nějaký pouze zabloudí. Nemusí se vždy jednat o kamiony jedoucí
do předmětného zařízení. Do obce by se tedy kamiony neměly dostávat, ovšem nelze to samozřejmě
zcela zaručit.

Paní starostka obce Podlešín uvedla, že v obci je kamerový systém a je zřejmé, že kamiony kovošrotu
přes obec Podlešín jezdí neustále a nejedná se tedy o bloudění. Silnice na takovou dopravu nejsou
stavěny a obyvatelům praskají domy a ploty. Kamiony zde jezdí velmi rychle.
Ze strany veřejnosti bylo též uvedeno, že kamiony jezdí ulicí Podlešínská, kde praskají domy.

Technologem stávajícího zařízení umístěného ve Zvoleněvsi, bylo zodpovězeno, že vozidla firmy mají
průjezd přes Podlešín zakázaný, ale mohou tam zabloudit vozidla dodavatelů, a že se pokusí zjednat
nápravu.
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Další zařízení ve Středočeském kraji
Ze strany dotčené veřejnosti byly vzneseny dotazy, proč má být ve Středočeském kraji další zařízení,
když již v současné době tu jsou v provozu Kovohutě Příbram (pan starosta obce Zvoleněves uvedl též
Kovohutě Mníšek). A taktéž, zda oznamovatel disponuje certifikáty jako Kovohutě Příbram.
Ze strany zpracovatelky dokumentace bylo uvedeno, že provozovatel by v rámci ucelené technologie
chtěl mít na jednom místě, kde to umožňuje územní plán, nejenom sběr a výkup, ale i přetavbu. V rámci
zařízení budou vytvářeny slitiny přímo na míru. K certifikátům bylo uvedeno, že provozovatel je podle
živnostenského zákona oprávněn nakládat s nebezpečnými odpady, má oprávnění na nakládání s
ostatními odpady, a provozování činnosti slévárenství má již od roku 1997. Certifikáty ISO, na které
bylo odkazováno v rámci dotazu, a které jsou dobrovolnou záležitostí, provozovatel zatím nemá, ale
nelze predikovat, že o ně v budoucnu nebude zažádáno a nebudou vytvořené. Nicméně bylo uvedeno,
že oznamovatel provozuje zařízení v souladu se všemi platnými normami ČR a EU.

Kontrola zařízení
Ze strany veřejnosti byly vzneseny dotazy a pochybnosti ohledně kontroly zařízení a případné
vymahatelnosti sankcí.
Na dotazy bylo zodpovídáno ze strany vedoucí oddělení nakládání s odpady na Krajském úřadu
Středočeského kraje Ing. Marií Stáňovou a zpracovatelkou dokumentace s tím, že provoz může být
kontrolován krajským úřadem a inspekcí životního prostředí, přičemž kontroly mohou probíhat
i neohlášeně. Pokuta může být stanovena až do výše 50 mil. Kč. Bylo též uvedeno, že obec, kde se
provoz nachází je účastníkem v řízení o integrovaném povolení a může tedy v rámci řízení navrhnout
požadavky (např. že chce po čas určité doby vyhodnotit emise).

Zkušební provoz
Na dotazy a požadavky zkušebního provozu bylo zpracovatelkou dokumentace uvedeno, že bude
realizován zkušební provoz zařízení. Ing. Marie Stáňová uvedla, že Integrované povolení dle zákona
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
a o změně některých zákonů nezná zkušební provoz. Provozovatel musí podmínky, které jsou v souladu
s nejlepšími dostupnými technikami splňovat od začátku provozování.

Vlivy na životní prostředí
Pan starosta obce Zvoleněves uvedl, že i z prosté tavby bude únik emisí. Hluková studie byla provedena
pro dům č. 267 (na konci obce Zvoleněves), a vůbec se nezvažuje, že za tímto domem je územním
plánem navržena stavba rodinných domů, kde bude stát cca 30–40 rodinných domů, které záměr zasáhne
taky. Proudění vzduchu se často mění ze západního na východní, kdy veškeré „zplodiny“ půjdou do
obce.
Zpracovatelkou dokumentace bylo zodpovězeno, že akustická studie zhodnotila všechny relevantní
skutečnosti vzhledem k době, kdy byla provedena. Z akustické studie vyplynulo, že limity jsou plněny
s rezervou. Je plánováno provedení měření hluku. Bude probíhat měření emisí a musí být splňovány
emisní limity. V případě překročení hrozí vysoké pokuty. Z měření tuhých znečišťujících látek v
rámci současného provozu v Mirovicích vyplynulo, že skutečné emise jsou o jeden až dva řády nižší
než vypočtené.
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Světelné znečištění
K dotazům a připomínkám ke světelnému znečištění bylo zpracovatelkou dokumentace uvedeno, že
studie světelného znečištění nebyla provedena, přičemž osvětlení areálu zůstane stávající. Hala pro
tavbu je uzavřená a není důvod, aby se světelné znečištění z uzavřené haly šířilo. Již v současné době
může být areál v provozu ve večerních hodinách.

Stávající provoz v obci Mirovice
Na dotazy, proč se má zařízení stěhovat z obce Mirovice do Zvoleněvsi, bylo ze strany zpracovatelky
dokumentace zodpovězeno, že oznamovatel chce realizovat ucelený provoz, přičemž v Mirovicích se
provoz nachází uprostřed obce a je tam omezení vzhledem k velikosti pozemků – pozemek kapacitně
nedostačuje. Vzhledem k tomu, že se provoz nachází uprostřed obce, tak nelze areál zvětšovat.
Z hlediska stávajícího vlivu v obci Mirovice bylo uvedeno, že provoz je bezproblémový.
Ze strany veřejnosti byla vznesena pochybnost o důvodu uvádění bezproblémovosti stávajícího provozu
obcí Mirovice, aby se provoz mohl přesunout.
Zpracovatelka dokumentace uvedla, že jí není známo, že by o přemístění někdo věděl. Zatím není
oficiálně známo, že by se měl provoz přesouvat. Dokud nebude pro aktuálně projednávaný záměr
vydáno povolení, tak provoz v Mirovicích zůstane.

Vliv na cenu okolních pozemků
V rámci problematiky poklesu ceny a neprodejnosti okolních pozemků pro bydlení bylo uvedeno
Ing. Ondřejem Černým, že v rámci procesu EIA se řeší vlivy na hmotný majetek ve smyslu
environmentálním a nikoliv ekonomickém (pokles finanční hodnoty majetku).

Dálková forma veřejného projednání
Diskutující uvedli nesouhlas s distanční formou veřejného projednání, která může být dle diskutujících
diskriminační (nemohou se např. zúčastnit lidé, kteří nemají přístup k internetu). K výše uvedenému
bylo Ing. Ondřejem Černým zodpovězeno, že každý mohl uplatnit své připomínky k dokumentaci
záměru v souladu se zákonem a veřejné projednání bylo provedeno na základě metodického pokynu
Ministerstva životního prostředí (MZP/2021/710/856) ve věci konání veřejných projednání v souladu se
zákonem 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 o
posuzování vlivů“), v době pandemie onemocnění Covid-19.

Odpady zpracovávané v zařízení
Diskutujícími byl vznesen dotaz, jaký odpad bude zpracováván v pecích se znečištěným olovem, pokud
se nebudou zpracovávat autobaterie ani elektroodpad a zda by bylo možné přijímat i odpad od obcí kód
odpadu 20 01 40.
Na dotazy bylo odpovídáno zpracovatelkou dokumentace, že se bude jednat o olověné „mašle“ (stínění
kabeláže). Dělala se analýza a tyto mašle obsahují kolem 1 hmotnostního procenta znečištění.
Autobaterie ani elektroodpad se v pecích zpracovávat nesmí, protože na to technologie není určena.
Technologie je určena k prostému přetavení, tedy pro materiály, které se lehce přetaví a budou mít
specifické znečištění, na které je pec se vzduchotechnikou koncipována.

6

Provozovatel je dle zpracovatelky dokumentace schopen přijímat i tento druh odpadu 20 01 40 (kovy),
Tento odpad se však musí více třídit, ale lze zpracovat.

SWOT analýza
Na dotaz, zda KUSK dělal k záměru SWOT analýzu bylo Ing. Ondřejem Černým odpovězeno, že
k záměru bude proveden posudek EIA dle zákona. SWOT analýza nebyla Krajským úřadem zpracována.

Dále bylo konstatováno, že obdržená vyjádření včetně petice vyjadřující nesouhlas se záměrem byla
předána zpracovatelce Posudku.
Po ukončení diskuse informoval Ing. Ondřej Černý zúčastněné o dalším postupu v rámci procesu EIA k
záměru, který bude následovat.

8 Závěr
Dle § 17 odst. 5 zákona pořizuje příslušný úřad z veřejného projednání zápis obsahující zejména údaje
o účasti a závěry z projednání a dále z něj pořizuje zvukový záznam.
Vlivy záměru „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně sběru a výkupu kovových odpadů“ v k.ú.
Zvoleněves byly projednány ze všech podstatných hledisek.
Konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné projednání záměru podle zákona
a vyhlášky.

Zapsal:

Schválila:

Ing. Ondřej Černý
odborný referent na úseku životního prostředí a pověřený řízením veřejného
projednání

Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
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Rozdělovník k č. j. 068204/2021/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky:
1.
Středočeský kraj, zde
2.
Obec Zvoleněves, Zvoleněves 274, 27325 Zvoleněves
3.
Obec Slatina, Slatina 87, 27326 Slatina
4.
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
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. Obec Třebusice, Třebusice 133, 27341 Třebusice
19. Dekonta a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves

