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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, 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), na základě
provedeného zjišťovacího řízení
rozhodl
podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr
„Recyklační a distribuční centrum Kolín“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
Identifikační údaje
Název záměru: „Recyklační a distribuční centrum Kolín“
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: kategorie II bod 41 „Zařízení na výrobu keramických
produktů vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic, kameniny nebo
porcelánu s kapacitou od stanoveného limitu; výroba ostatních stavebních hmot a výrobků s kapacitou
od stanoveného limitu.“ s limitem 25 tis. t/rok, a dále bod 56 „Zařízení k odstraňování nebo využívání
ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu.“ s limitem 2500 t/rok. Jedná se o záměry
kategorie II vyžadující zjišťovací řízení.
Oznamovatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, Liberec XI – Růžodol I, 460 01 Liberec
IČO oznamovatele: 270 96 670
Zpracovatel oznámení: Ing. Radek Píša, (držitel autorizace dle § 19 zákona).
Kapacita (rozsah) záměru: Záměrem je vznik areálu pro recyklaci a distribuci stavebních recyklátů
v místě bývalého areálu obalovny. Vstupní surovinu budou tvořit inertní odpady kategorie O – ostatní,
případně se bude jednat o stavební materiál mimo režim odpadů (betonové či asfaltové materiály,
kamenivo, apod.). Maximální roční kapacita zpracování je uvažována 80 000 t zpracovaných odpadů /
materiálů. Maximální hodinová kapacita zařízení (linka zahrnuje drtič + třídič) je 120 tun. Maximální
denní zpracovatelská kapacita při osmi hodinách je 960 tun. Záměr bude realizován společně s mobilní
linkou pro drcení a třídění. Očekává se dovoz mobilní linky cca 5 x ročně, přičemž množství
nahromaděné v rámci areálu (předpoklad max. 20 000 tun) bude zpracovávané po dobu cca 21 dnů
s ohledem na kapacity zařízení. Mimo tyto doby bude probíhat pouze návoz/odvoz materiálů. Jinak
bude ale záměr trvalého charakteru, bez časového omezení. Areál bude v provozu pouze v denní době.
Umístění záměru:

kraj: Středočeský
obec: Kolín
k. ú.: Sendražice u Kolína

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

tel.: 257 280 xxx

prijmeni@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: Záměrem je vybudování recyklačního
a distribučního centra v Kolíně v areálu bývalé obalovny. V areálu bude umístěna technologii recyklační
linky, skládky kameniva, manipulační plochy a provozně-sociální objekt. Areál bude doplněn technickou
infrastrukturou, včetně kanalizace, areálové vody, či retenční nádrží. Vybaven bude samostatným vjezdem
a bude oplocen. V zařízení bude probíhat příjem inertních odpadů / materiálů, které budou pomocí
mechanické úpravy nadrceny a následně vytříděny podle jednotlivých frakcí. Ty budou uloženy vytříděné
do ohraničených kójí. Plochy areálu budou zpevněné, z části se využije zpevněné plochy stávající po
obalovně. Součástí bude i retenční nádrž na srážkové vody, které budou následně využívány ke skrápění
materiálu nebo odpadů.
V současné době areál z části využívá společnost EUROVIA CS, a.s., která zde provozuje středisko
emulze – váha, výroba, skladové prostory a kanceláře a dále zde má vlastní provoz společnost Cemex
s betonárnou. Z hlediska hlukové zátěže jsou v lokalitě z části průmyslové zdroje, zejména betonárna
a emulze a dále pak doprava na veřejných komunikacích jako liniový zdroj. V širším území se nachází
severně průmyslová zóna Ovčáry, kde se nacházejí převážně společnosti zabývající se automotive
průmyslem, a naopak východně je pak rozsáhlý areál společnosti PARAMO, a.s. a rovněž další
provozy v průmyslové zóně. Dalším kumulativně zohledňovaným záměrem je dvojice společností,
provozující v lokalitě autodopravu a související činnosti a chov drůbeže Sendražice.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru: Záměr bude realizován na místě bývalé
obalovny a většina plochy je v současné době zpevněná asfaltovým povrchem. Areál však bude dále rozšířen
východně od stávající plochy a bude opatřen zpevněným recyklátem (3 200 m2). Tato část bude využita jako
deponie ker a prostor pro umístění recyklační linky – drtící zařízení a třídič. Deponie ker bude do maximální
výšky 6 m. Celková plocha areálu bude 18 260 m2. Na stávajících plochách budou vytvořeny volné skládky
kameniva z prefabrikovaných prvků, výšky 4,2 m. Předpokládá se umístění sedmi skládek o kapacitě
2 200 tun a jedné o kapacitě 1 850 tun. K dispozici bude dále cca 5 menších kójí pro drobný odběr
soukromých osob. Areál bude dále po obvodu, zejm. z východní strany ozeleněn. Na vstupu bude k dispozici
vjezdová brána a úrovňová váha, u které bude k dispozici provozně-sociální objekt, tvořený buňkami ve dvou
patrech se vstupním ocelovým schodištěm a podestou. Součástí areálu bude i retenční otevřená nádrž
s usazovací šachtou o objemu 100 m3. Srážková voda ze stávající asfaltové plochy bude nadále svedena
do areálové čistírny odpadních vod s odlučovačem ropných látek a následně je regulovaně vypouštěna
do příkopu podél komunikace III. třídy. Z nové plochy bude voda svedena podélným a příčným sklonem přes
usazovací šachtu do nové retenční nádrže. Srážková voda bude následně využívána k provozním účelům
v areálu – skrápění skládek kameniva, skrápění zpevněných ploch, či odpadů.
Mobilní linka k drcení a třídění nebude v areálu trvale, ale bude po nashromáždění materiálu dovezena
jednorázově, na cca 21 dnů, jelikož se očekává maximální jednorázové množství 20 000 tun. Zařízení
pro drcení a třídění jsou samostatné mobilní jednotky, vybavené spalovacími naftovými motory.
Konkrétní zařízení bude investor specifikovat v rámci dalších stupňů přípravy záměru. Mimo toto
období bude v areálu probíhat činnost související s příjmem odpadů / materiálů a prodejem, tedy
včetně manipulace s materiály. Mimo to bude areál sloužit pro distribuci tzv. drťové frakce pro menší
odběratele a soukromé osoby.
Záměr bude napojen na komunikaci III/12557 sjezdem v severozápadní části areálu. Využito přitom
bude stávající z části zpevněné obslužné komunikace a nově vybudovaných objízdných komunikací
v areálu po zpevněných plochách recyklátem. Doprava, stejně jako provoz celého areálu, bude
realizován výhradně v denní době. Kapacita záměru z hlediska dopravy představuje návoz a po
nadrcení odvez materiálu 160 000 t.rok-1. Tomu odpovídá cca 6 400 NV za rok při kapacitě 25 tun.
Denní počet vozidel by tak měl být při počtu 174 pracovních dnů v průměru cca 37.
Nedílnou součástí záměru jsou opatření, která snižují zejména prašnost a hlukovou zátěž na okolí.
 zařízení třídiče a drtiče bude vybaveno integrovaným zařízení pro skrápění materiálu – jedná
se o zásobník na vodu nebo připojení na zdroj vody, čerpadlo, kohouty a spojky a mlžící
trysky, které vytvářejí vodní clonu a zvlhčují tak drcení a tříděný materiál – trysky jsou
umístěny na několika místech zařízení, včetně dopravníků;
 skládky kameniva budou ručně skrápěny pro omezování prašnosti, mimo období, kdy je
materiál vlhký – například po dešti;
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 veškerá vedení a zdroje pro skrápění musí být před započetím činností zkontrolována
a udržována v provozuschopném stavu – v případě nefunkčního systému skrápění nebo
nedostatku vody nebude možné provádět drcení;
 v případě nedostatečné účinnosti integrovaných zařízení drtiče / třídiče se nasazuje mobilní
postřikovací zařízení – například dlouhotrvající suché období, větrné počasí, intenzivní
provoz linky a podobně;
 od skrápění může být upuštěno v případě, kdy drcený a tříděný materiál je dostatečně vlhký
(například po dešti, tání sněhu) a není předpoklad nepříznivých povětrnostních podmínek
(vysoká rychlost větru);
 skládky budou kryté stěnami zejména z prefabrikovaných dílců, čímž bude omezována
prašnost ze skladování;
 kamenivo bude vždy skladováno pod úroveň prefabrikovaných dílců, které tvoří jednotlivé
skladovací kóje;
 pojezdové plochy v areálu budou dle potřeby skrápěny pro omezování prašnosti vlivem
pohybu vozidel;
 pohyb vozidel bude dále značením omezen na minimální rychlost pro snížení sekundární
prašnosti z průjezdu vozidel;
 vozidla navážející a odvážející materiál budou v případě menších frakcí zaplachtována, jinak
bude vždy materiál umístěn pod úroveň výšky korby vozidla;
 nákladní doprava bude směrována primárně na komunikace I. a II. třídy a na dálnice, pokud to
bude možné, aby byl v maximální možné míře omezen vliv na obytnou zástavbu;
 areál bude pravidelně uklízen dle potřeby čistícím vozem;
 voda pro skrápění bude využívána přednostně z retenční nádrže jako srážková voda, teprve
v případě jejího nedostatku bude zajištěna náhradním způsobem – řad/dovoz;
 v případě nevyužívání areálu mimo sezónu budou prováděny pravidelné kontroly hladiny
retenční nádrže a v případě naplnění bude proveden odvoz vody;
 záměr bude napojen na zdroj vody z řadu pro účely zásobování pitnou vodou a sociální účely;
 s ohledem na dotčené monitorovací vrty bude zajištěna jejich ochrana před poškozením v době
výstavby, úprava vrtu RP-40A pro účely přejezdů vozidel a bude umožněn vstup pracovníků
společnosti PARAMO, a.s. za účelem monitoringu podzemní vody;
 se všemi odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, zejména dle vyhlášky
č. 294/2005 Sb. a dle zákona č. 185/2001 Sb., kdy bližší podmínky budou stanoveny v rámci
provozního řádu zařízení;
 průběžně bude vedena evidence o přijetí a zpracování odpadů, případně o výdeji těchto
odpadů odběratelům;
 veškerá zařízení budou udržována v provozuschopném a bezporuchovém stavu, aby nemohlo
dojít k ohrožení životní prostředí únikem provozních hmot;
 výstavba areálu a jeho následný provoz, bude omezena výhradně na denní dobu v období mezi
7 a 21 hodinou, včetně související dopravy;
 na východní straně areálu bude doplněno ozeleněn dřevinami, jako náhrada za kácení dřevin
na ploše východně od stávajícího areálu;
 u manipulační techniky bude v případě parkování v areálu zajištěno podložení mobilní
záchytnou vanou pro případné úkapy provozních hmot.
Výše uvedené opatření pak budou rovněž součástí provozního řádu vyjmenovaného zdroje
znečišťování ovzduší, případně v dalších stupních přípravy záměru budou blíže specifikovány na
konkrétní zařízení dle volby investora.
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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 13. 6. 2019 oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3
zákona „Recyklační a distribuční centrum Kolín“, od oznamovatele společnosti EUROVIA
Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, Liberec XI – Růžodol I, 460 01 Liberec. Oznámení záměru
s informací o zahájení zjišťovacího řízení bylo rozesláno k vyjádření příslušným správním orgánům
a územním samosprávným celkům dne 21. 6. 2019 pod č. j. 083958/2019/KUSK.
Oznámení záměru bylo v souladu s § 16 zákona zveřejněno a informace o projednávaném oznámení
záměru byla vyvěšena na úřední desce Středočeského kraje dne 24. 6. 2019 a úřední desce města Kolín dne
24. 6. 2019. 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 v plném rozsahu podle zákona.
Záměr představuje vybudování recyklačního a distribučního centra v areálu bývalé obalovny
na kú. Sendražice u Kolína. V nejbližším okolí záměru se nachází další průmyslové plochy, jako
například betonárna CEMEX, výroba emulzí EUROVIA a dvojice autodopravců se svými areály.
Všechny tyto provozy byly zohledněny v rámci výpočtu hlukové a rozptylové studie a dále byla
v oznámení řešena kumulace s ohledem na dopravu a případný vznik havarijních stavů.
Předmětem záměru bude drcení inertních odpadů nebo materiálů na požadovanou frakci a jejich
třídění dle frakce s následným využitím jako stavební materiál. Technologie záměru se bude skládat
z mobilního drtiče s naftovým pohonem s integrovanými dopravníky, třídícího zařízení – třídiče –
rovněž mobilního s naftovým pohonem a dopravníky. V areálu nebude umístěna trvale, ale vždy bude
dovezena při nahromadění určitého množství materiálu. Očekává se využití přibližně 5 x ročně. Plocha
stávajícího areálu je asfaltová a srážková voda z ní je sváděna přes vnitroareálovou čistírnu
a odlučovač ropných látek do příkopu podél areálu. Areál bude rozšířen východně směrem do stávající
zelené plochy, kde bude povrch opatřen válcovaným recyklátem a z něj bude srážková voda sváděna
do retenční nádrže a následně zpětně využívána při skrápění. Celý areál bude dále oplocen a napojen
na rozvody elektrické energie, sdělovacích kabelů a vodovodní řad.
Zpracovávanými surovinami bude ostatní odpad inertního charakteru, nebo přímo materiál (mimo
režim odpadu). Odpady budou splňovat podmínky pro jejich využití na povrchu terénu, čímž budou
garantovány parametry ostatního odpadu, bez rizika kontaminace půdy či povrchových a podzemních
vod. Po nadrcení a vytřídění bude odpad / výrobek dále využit do podkladových vrstev vozovek
či jiných podkladů, konstrukčních vrstev, nebo i v případě drceného kameniva maloodběratelům.
Technologie bude vybavená integrovaným mlžícím zařízením. Dále budou skrápěny skládky
kameniva při manipulaci. Materiál nadrcený bude uložen do kójí ohraničených prefabrikovanými díly,
aby bylo zamezeno vzniku větrné eroze a prašnosti. Rovněž pak budou aplikována opatření
u obslužných vozidel formou zaplachtování u menších frakcí materiálů, či umístění pod úroveň korby.
Zásobování areálu bude řešeno po pozemních komunikacích, zejména po silnici III/12557 Kolín –
Veltruby. Očekává se denní intenzita vozidel maximálně 50 nákladních a 3 osobní vozidla.
V samotném areálu je počítáno s jedním manipulačním prostředkem.
Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území či území lokality NATURA 2000, ani přímo nezasáhne
do územního systému ekologické stability. V rámci přípravy oznámení byl proveden orientačním
průzkumu, který v dotčené lokalitě nezjistil žádné významné či chráněné druhy rostlin nebo živočichů.
K dotčení přírody dojde kácením několika převážně náletových a nepůvodních dřevin, které budou
nahrazeny ve východní části záměru novou výsadbou. Areál se nachází v blízkosti řešené staré ekologické
zátěže a přímo v jeho místě se nachází dvojice monitorovacích vrtů, které budou upraveny a dále
využívány pro monitoring. Záměr nezasahuje do chráněného území přirozené akumulace vod,
či ochranného pásma vodního zdroje. Realizace záměru si vyžádá dotčení pozemku p.č. 556/1 o výměře
0,79 ha který náleží do zemědělského půdního fondu a je zařazen do IV. třídy ochrany ZPF. Zbylé
pozemky dotčené záměrem jsou funkcí dle katastru nemovitostí pozemky ostatní, nebo zastavěné plochy.
Záměr se nijak přímo nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa. V blízkosti záměru se nachází
lesopark Borky, kde však není očekáváno žádné přímé, ani vzhledem k navrženým opatřením nepřímé
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ovlivnění. Z hlediska vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí byly jako nejzásadnější identifikovány vlivy
na ovzduší, hlukovou zátěž a z nich plynoucí vlivy na zdraví obyvatel. Ostatní vlivy na vody, půdu, faunu
a flóru, či krajinu a majetek jsou vzhledem k velikosti a umístění záměru nevýznamné. Z hlediska flóry
dojde k odstranění několika převážně náletových dřevin, avšak zároveň bude na východní části provedena
náhradní výsadba jako kompenzace. Z pohledu ovzduší je v místě na úrovni limitu hodnota
benzo-a-pyrenu. Samotný příspěvek záměru však představuje 0,006 % imisního limitu roční průměrné
koncentrace a tak zde není předpoklad významné změny. Z hlediska prašnosti jsou řešeny zejména emise
PM10 a PM2,5. V případě znečištění PM10 záměr nepřekročí povolený počet možného překročení imisního
limitu 24-hodinové koncentrace v rámci jednoho roku. V případě příspěvků PM2,5 jsou splněny imisní
limity. U ostatních škodlivin nebyly zjištěny žádné významné příspěvky. Z pohledu hlukové zátěže bylo
i s ohledem na stávající provozy okolních provozoven hlukovou studií spočteno, že by nemělo docházet
k překračování limitních hodnot pro hlukovou zátěž u nejbližších obytných objektů. Samotný příspěvek
záměru bude na úrovni několika desetin dB a neměl by tak plošně způsobit výrazné změny v hlukové
zátěži. Vlivy na ovzduší a hlukovou zátěž byly následně zhodnoceny i z hlediska vlivů na veřejné zdraví.
V rámci této studie nebylo zjištěno, že by záměr byl významným zdrojem zdravotních rizik, neboť jeho
příspěvky ke stávajícímu pozadí jsou nízké. U záměru nebyly identifikovány významné socio-ekonomické
vlivy. Většina údajů v oznámení byla stanovena nadhodnoceně, aby bylo hodnocení provedeno na straně
bezpečnosti z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí. V souladu s oznámením je možné
konstatovat, že vlivy záměru jsou nepříliš významné bez podstatných vlivů na kvalitu životního prostředí
a obyvatele nejbližších sídel. Vlivy posuzovaného záměru se projeví v nevýznamné míře pouze
v bezprostředním okolí.
Posouzení záměru bylo provedeno s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah činností
souvisejících s jeho realizací a provozem. V oznámení byly identifikovány a kvantifikovány všechny
podstatné předpokládané vlivy záměru, které by mohly negativně působit na jednotlivé složky životního
prostředí a zdravotní stav obyvatel. Z jejich charakteru a kvantity bylo vyhodnoceno, že záměr nemůže mít
významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů
vyplývá zejména z důsledného dodržování platných právních předpisů. Současně se v průběhu zpracování
oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly
jednoznačnou specifikaci možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Dostupné informace byly
pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí dostatečné. Z procesu posuzování lze konstatovat, že
životní prostředí v dotčené lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru. K předmětnému
záměru příslušný úřad neobdržel žádné negativní vyjádření. Na základě výše uvedeného neshledal
příslušný orgán významné negativní vlivy z hlediska charakteru záměru a jeho umístění. S ohledem na
povahu záměru, lokalitu a charakter předpokládaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření
dotčených samosprávných celků a dotčených orgánů a jejich vypořádání, rozhodl příslušný úřad tak, jak je
uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:
Středočeský kraj – ze dne 15. 7. 2019 pod č.j. 099270/2019/KUSK.
Krajský úřad Středočeského kraje – součástí závěru zjišťovacího řízení.
Česká inspekce životního prostředí – ze dne 10. 7. 2019 pod č.j. ČIŽP/41/2019/8419.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kolín – ze dne
3. 7. 2019 pod č.j. KHSSC 33220/2019.
Městský úřad Kolín – odbor životního prostředí a zemědělství – ze dne 15. 7. 2019
pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 63651/19-Ch.
Město Kolín – ze dne 16. 7. 2019 pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 63885/19-Ch.
Ze strany veřejnosti nebylo obdrženo žádné vyjádření.
Obdržených vyjádření v plném znění jsou k nahlédnutí ve spisu.
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3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Středočeský kraj – souhlasí se záměrem „Recyklační a distribuční centrum Kolín“ ze splnění
podmínek a doporučení uvedených v části B a části D.IV. předloženého oznámení.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Krajský úřad Středočeského kraje – dle jednotlivých složkových zákonů:
• Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů: S realizací záměru souhlasíme za předpokladu, že při nakládání s odpady vzniklými
jednak z demoličních a stavebních prací i z vlastního provozu bude postupováno v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., a příslušnými prováděcími vyhláškami.
Z důvodu, že středisko je určeno ke sběru a zpracování odpadů kategorie O, bude se jednat o zařízení,
k jehož provozování je nezbytný souhlas dle § 14 odst. 1 cit. zákona, který na základě podané žádosti
a zpracovaného provozního řádu uděluje rozhodnutím krajský úřad. Podrobnější požadavky pro
nakládání s přijímanými odpady v zařízení budou upřesněny v rámci řízení vedeného krajským úřadem
dle cit. zákona o odpadech a příslušných prováděcích vyhlášek. V rámci vedeného správního řízení
budou podrobněji řešeny podmínky provozu včetně okamžité kapacity, tj. jaké maximální množství
přijatých odpadů a výstupního materiálu může být v zařízení najednou deponováno. Příjem jednotlivých
odpadů zařízení bude vázán na odbyt vyrobených recyklátů.
Dále upozorňujeme, že podle závazné části Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje pro
období 2016 až 2025, jsou pro terénní úpravy a rekultivace používány pouze neznečištěné výkopové
zeminy a hlušiny, upravené stavební a demoliční odpady, respektive další inertní odpady obdobného
charakteru a vlastností a rekultivační výrobky a materiály s příslušnými certifikáty. Jak tyto výrobky, tak
všechny využívané odpady musí svými vlastnostmi splnit požadavky dané předpisy upravujícími využití
odpadu na povrchu terénu (vyhláška č. 294/2005 Sb.).
Z hlediska vlastního nakládání a zpracování odpadů nepožadujeme další posuzování dle zákona.
• Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: V souladu s platným Plánem
zlepšování kvality ovzduší pro Zónu Střední Čechy je nutné během prací důsledně dbát na eliminaci
prašnosti – důsledně se věnovat omezování emisí tuhých znečišťujících látek na všech místech a při všech
operacích, kde dochází k jejich vzniku. Z důvodu snížení prašnosti musí být technologie vybavena
integrovaným mlžícím zařízením. Dále budou skrápěny skládky kameniva při manipulaci. Skrápět
(zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha odkryté plochy. Izolovat nakládání s odpady (sutí) od okolního
prostředí, stejně tak pomocí folií či tkanin zamezit případnému úniku prašnosti do prostředí. Pro manipulaci
se sutí a sypkými odpady používat uzavřené shozy. Při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky.
Kola nákladních automobilů musí být před výjezdem z areálu očištěna. Případné znečištění komunikací
musí být pravidelně odstraňováno. Na základě předložené rozptylové studie lze vyvodit závěr, že
provozem záměru nedojde k překračování imisního limitu stanoveného pro 24 hodinovou průměrnou
koncentraci PM10 a průměrnou roční koncentraci PM10.
• Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha – ČIŽP OI Praha nemá
k předloženému oznámení záměru připomínky a nepožaduje další posuzování záměru podle zákona.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kolín – Předložené oznámení
nepožadujeme posuzovat podle zákona.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
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Městský úřad Kolín – odbor životního prostředí a zemědělství – dle jednotlivých složkových zákonů:
 Z hlediska nakládání s odpady: oznámení bereme na vědomí a nemáme k němu námitky.
Upozorňujeme, že provoz zařízení je nutné dále řešit v souladu s § 14 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, v úplném znění.
 Z hlediska vodoprávního úřadu: oznámení o posuzování vlivů na ŽP bereme na vědomí a nemáme
k němu námitky.
Upozorňuje však, že výstavba areálové dešťové kanalizace s usazovací a retenční nádrže, kdy bude
srážková voda částečně využívána ke skrápění zpracovávaných materiálů a ploch v areálu s tím, že
neužitá voda bude zasakována v zelených plochách areálu je možná, ale pouze se stavebním
povolením a povolením k nakládání s vodami, které bude vydáno na základě žádosti stavebníka (týká
se až dalšího stupně řízení). Vodoprávní úřad MěÚ Kolín žádá v dalším stupni řízení (územní,
stavební) o předložení projektové dokumentace celého areálu k vyjádření. Dále upozorňuje, že bude
nutné pro danou provozovnu vypracovat – aktualizovat havarijní plán provozovny, který bude v
souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií bude předložen vodoprávnímu úřadu MěÚ Kolín
ke schválení a to před zahájením užívání dané provozovny.
 Z hlediska ochrany ovzduší: Ze závěru rozptylové studie a závěru hodnocení zdravotních rizik
vyplývá, že posuzovaný záměr včetně související dopravy má na současnou imisní situaci lokality
u všech hodnocených škodlivin nepatrný a z hlediska zdravotního rizika zanedbatelný vliv.
Z vyhodnocení imisních koncentrací pro stávající stav a cílový stav je zřejmé, že u hodnocených
škodlivin dochází k akceptovatelným změnám v příspěvcích k imisní zátěži. Při hodnocení TZL
nebylo zjištěno překračování limitní hodnoty imisní zátěže při provozu záměru, nebo výsledného
povoleného počtu překročení za kalendářní rok. Příspěvek k imisnímu pozadí benzo(a)pyren, kde je
hodnota na úrovni imisního limitu, ve stávajícím stavu bude 0,006 %, což lze považovat za
nevýznamné. V rámci realizace záměru bude uplatněna řada opatření pro omezování vlivů na ovzduší,
zejména omezování TZL. Záměr je v souladu s podmínkami Programu zlepšování kvality ovzduší
a vyhovuje technickým požadavkům dle vyhlášky č. 415/2012 Sb.
Oznámení proto bereme na vědomí a nemáme k němu námitky za podmínky, že při realizaci záměru
budou důsledně uplatněna a zejména dodržována všechna opatření uvedená v bodě B.I.6., část C.
Uvedená opatření budou zahrnuta i do provozního řádu zařízení k nakládání s odpady a provozního
řádu zdroje znečišťování ovzduší. Další posouzení záměru podle zákona nepožadujeme.
 Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: oznámení o posuzování vlivů na ŽP bereme na
vědomí a nemáme k němu námitky.
Upozorňujeme však, že v souladu s ust. § 9 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších
předpisů, je v dané věci nutný souhlas s odnětím půdy ze ZPF, ve kterém budou stanoveny podmínky
odnětí. (příslušné formuláře naleznete na www.mukolin.cz/cz/obcan/mestskyurad/ odbory-meu/odborzivotniho-prostredi-a-zemedelstvi/zivotni-situace/4857-vyneti-pudy-zezemedelskeho-pudnihofondu.html )
 Z hlediska ochrany přírody a krajiny: bereme na vědomí a nemáme k němu námitky.
 Z hlediska státní správy lesů a myslivosti: Oznámení bereme na vědomí a nemáme k němu námitky.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření, bez připomínek, požadavky vycházejí z jednotlivých
zákonů a bude, je nutné v následných povolujících řízeních dodržet.
Město Kolín – Oznámení bereme na vědomí a nemáme k němu námitky za podmínky, že při realizaci
záměru budou důsledně uplatněna a zejména dodržována všechna opatření uvedená v bodě B.I.6.,
oznámení pro zmírnění vlivů na ovzduší, hlukovou zátěž, omezení rizika havárie, či opatření pro nakládání
s odpady. Uvedená opatření budou zahrnuta i do provozního řádu zařízení k nakládání s odpady
a provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší. Další posouzení záměru podle zákona nepožadujeme.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
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4. Podklady pro rozhodnutí
Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru 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
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. Jan Šefl
odborný referent
na úseku životního prostředí

Středočeský kraj a město Kolín (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 ve smyslu § 16
odst. 2 žádá město Kolín o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu a to
v co nejkratším možném termínu. 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 STC2231.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:
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Rozdělovník k č. j.: 079184/2019/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín
Dotčené orgány:
3. KHS Stč. Kraje se sídlem v Praze – ÚP Kolín, Karlovo náměstí 44, 280 02 Kolín
4. MěÚ Kolín, OŽP, Sokolská 545, 280 02 Kolín
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, zástupce oznamovatel:
7. EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec
8. Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice

