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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění k dokumentaci o hodnocení vlivů záměru
„Zařízení pro sběr, výkup a zpracování odpadů firmy SUNEX provozovna Štětí“ na životní
prostředí, a to na základě písemného pověření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství ze dne 9. prosince 2008 č. j. 1441/ZPZ/2008/450 a smlouvy
o zpracování posudku ze dne 15.12.2008 č. 2390/2008.
Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku § 9 a dle rozsahu přílohy č. 5
zákona č. 100/2002 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
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Předána byla následující vyjádření:
Vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci)
1. Vyjádření veřejnosti:
•

Veřejnost se k dokumentaci nevyjádřila.

2. Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků:
•

Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem ze dne 14.11.2008,
č.j. ČIŽP/44/IPP/0820405.001/08/UJP

•

Vyjádření Rady Ústeckého kraje ze dne 6.11.2008, usnesení č. 14/131R/2008

•

Vyjádření KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 1.12.2008, čj.
KHSUL 38129/2008

•

Vyjádření MěÚ Litoměřice ze dne 1.12.2008, č.j. 0084872/08/ŽP
Výchozí podklady

Podklady pro zpracování posudku byly zejména:
• Oznámení záměru „Zařízení pro sběr, výkup a zpracování kovových, plastových
a papírových odpadů – SUNEX, spol. s r.o., provozovna Štětí a Zařízení pro sběr
a zpracování autovraků - SUNEX, spol. s r.o., provozovna Štětí a Zařízení pro sběr, výkup
a zpracování elektroodpadu - SUNEX, spol. s r.o., provozovna Štětí“, zpracované dle § 6
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3
• Dokumentace záměru „Zařízení pro sběr, výkup a zpracování odpadů firmy SUNEX
provozovna Štětí“, zpracované dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
• Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků.
• Korespondence příslušného úřadu (Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství) v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí.
• Místní šetření na lokalitě umístění záměru včetně prohlídky širšího okolí.
• Pořízená fotodokumentace umístění záměru a okolí.
• Diskuse se zástupcem investora.
• Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému záměru.
• Mapové a jiné podklady.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
I.1.

Název záměru:
Zařízení pro sběr, výkup a zpracování odpadů firmy SUNEX provozovna Štětí

I.2.

Kapacita (rozsah) záměru:

Kapacita zařízení se bude celkově pohybovat kolem 4 – 5 tisíc tun odpadů ročně,
z čehož zhruba polovinu budou tvořit kovové odpady.

I.3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

I.4.

Ústecký
Štětí
Štětí I.

Obchodní firma oznamovatele:
SUNEX, spol. s r.o.

I.5.

IČ oznamovatele: 161 88 578

I.6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Bechyňská 640
199 21 Praha 9 - Letňany
Oprávněný zástupce oznamovatele:

jméno:
telefon:

Ing Tomáš Polívka
jednatel
+420 283 920 022, +420 724 353 725

Průběh posuzování:
1. Oznámení s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3 zákona 100/2001Sb. zpracováno
Ing. Karlem Dandou v květnu 2008.
2. Zjišťovací řízení zahájeno dopisem Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství dne 26 5. 2008.
3. Zjišťovací řízení ukončeno závěrem zjišťovacího řízení vydaným Krajským úřadem
Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 7. 7. 2008.
4. V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství sděluje, že na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru,
že záměr bude posuzován podle zákona a oznámení je třeba dopracovat do podoby
dokumentace ve smyslu vznesených připomínek a předložit ji v počtu 8 výtisků
a v elektronické podobě.
5. Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Stanislavem
Fojtíkem v říjnu 2008.
6. Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství dne 3.11. 2008
7. Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství ze dne 9. 12. 2008 Ing. Radek Přílepek, držitel
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rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 28483/ENV/07 ze dne
19.4.2007.
8. Posudek předán Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství dne 5.2.2009.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)
II.1. Úplnost dokumentace (oznámení)
Předložená dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr „Zařízení
pro sběr, výkup a zpracování odpadů firmy SUNEX provozovna Štětí“, byla zpracovatelem
posudku podrobně prostudována a porovnána s přílohou č. 4, zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění. Dokumentace je zpracována v následujícím členění:
A.
B.

C.

D.

E.
F.
G.
H.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I.
Základní údaje
B.II. Údaje o vstupech
B.III. Údaje o výstupech
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
při hodnocení vlivů
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při specifikaci vlivů
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
ZÁVĚR
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
PŘÍLOHY

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené členění dokumentace respektuje přílohu č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění, některé názvy kapitol nejsou zcela v souladu s přílohou č. 4, jejich věcná
náplň je však naplněna.
Přes dílčí připomínky, poznámky a doplňky, které jsou uvedeny v dalších částech
posudku, je možné konstatovat, že dokumentace je zpracována na průměrné úrovni v souladu
se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a splňuje
jeho základní požadavky. Obsah a rozsah dokumentace odpovídá charakteru posuzovaného
záměru a jeho možným vlivům na okolní prostředí. Dokumentace je zpracována vcelku
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přehledně, je dodržen sled jednotlivých částí, kapitol a subkapitol podle přílohy č. 4
citovaného zákona. Věcná náplň odpovídá požadavkům zákona.
Celkově je možno konstatovat, že dostatečná pozornost je v dokumentaci věnována
popisům technologického a stavebního řešení i vlastní hodnotící části.
Posouzení úplnosti a správnosti dokumentace podle jednotlivých částí dokumentace
včetně použitých metod hodnocení podle přílohy č. 4 citovaného zákona je dále rozvedeno
v následující části posudku.
Předloženou dokumentaci hodnotím jako úplnou ve smyslu citovaného zákona a není
třeba do ní nic doplňovat.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně
použitých metod hodnocení
Hodnocení věcného obsahu je zpracovatelem posudku dále provedeno ve sledu dle
vzorové osnovy dokumentace, tedy v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Část A – Zpracovatel dokumentace zde provedl identifikaci investora.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část A předložené dokumentace je zpracována přehledně a odpovídajícím způsobem.
Část B Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Zpracovatel dokumentace zde uvedl základní údaje o záměru. Posuzovaná
dokumentace se zabývá rekonstrukcí a rozšířením kapacity a sortimentu stávajícího areálu
výkupny odpadů v Papírenské ulici ve Štětí.
Celková projektovaná kapacita bude 4-5 tisíc tun odpadů ročně. Účelem hodnoceného
záměru je výstavba kapacitně postačujícího zařízení pro nakládání s odpady, umožňujícího
sběr a výkup odpadů, jejichž odstraňování bývá problematické (zejména elektrošrot
a autovraky) a to zejména pro obyvatele a podnikatelské subjekty města Štětí a blízkého
okolí. Cílem záměru je doplnit chybějící kapacitu zařízení pro nakládání s odpady a zlepšení
systému hospodaření s odpady v regionu v souladu s rozvojem města, jak ji předpokládá
schválený územní plán.
Z uvedeného je zřejmé, že se bude jednat o záměr s primárními funkcemi pro
nakládání s odpady poměrně malého měřítka, který využívá stávající dlouhodobě zavedené
zařízení pro nakládání s odpady. Provoz areálu bude spočívat především ve shromažďování,
třídění a jednoduchém nenáročném zpracování odpadů s cílem využít recyklovatelné složky
a eliminovat nebezpečné složky vykupovaných či odebíraných odpadů. Vlivy areálu na okolní
prostředí spočívají především v dopravní obslužnosti.
Dále je v této části uvedeno zdůvodnění potřeby záměru, popis technického
a technologického řešení, (údaje o provozu), předpokládaný termín zahájení realizace záměru,
jeho dokončení, výčet dotčených územně samosprávných celků.
Zpracovatel dokumentace zde provedl zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu
č. 100/2001 Sb., v platném znění, výčet navazujících rozhodnutí.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
K části B.I. lze souhrnně konstatovat, že technické i technologické řešení
připravovaného zvýšení kapacity v návaznosti na stávající provoz odpovídá současným
trendům v nakládání s odpady. Navržené řešení rovněž odpovídá požadavkům legislativy
upravující nakládání s odpady, v tomto případě s minimálními dopady do jednotlivých složek
životního prostředí. Kapitola je zpracována přehledně, odborně a to formou, která je plně
dostačující pro objektivní charakteristiku stavebně technického a technologického řešení.
B.II. Údaje o vstupech
Půda:
Všechny stávající plochy pozemků, které jsou předmětem posuzovaného záměru, jsou
vedeny v KN jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1212 m2 (0,12ha). Záměrem
tedy nebude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF). Pozemky, které jsou součástí ZPF nebudou
dotčeny ani nepřímo (např. depozicemi, odstíněním či změnou hydrologických charakteristik
apod.), protože se v dosahu vlivů nevyskytují. Záměr nemá nároky na územní rozvoj a bude
realizován v areálu stávající provozovny vymezeném oplocením.
Posuzovaným záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa
(PUPFL) ve smyslu §3 zák. č. 289/1995 Sb.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve
smyslu ustanovení § 14 zák. č. 114/1992 Sb.
Posuzované území je součástí CHOPAV Severočeská křída, a není v záplavovém
území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Za zásadní je třeba považovat, že veškeré posuzované aktivity jsou situovány do
stávajícího areálu, pozemky jsou vedeny jako zastavěné plochy, a proto nedojde k záboru
zemědělského půdního fondu (ZPF).
Voda:
Charakter výstavby nových objektů (ocelový přístřešek, buňka) nemá nároky na
potřebu vody.
Provoz areálu má nároky na potřebu vody pro hygienické účely pro potřebu obsluhy
zařízení. Potřeba vody pro hygienické účely je bilancována pro 3 pracovníky v dělnické
kategorii, celkem 120 l/osobu a den, tj. 90 m3/rok. Potřeba vody pro technologické účely není
nárokována.
Hodnocený záměr předpokládá zásobování vodou pro hygienické účely z veřejného
vodovodu stávající samostatnou přípojkou. Pitná voda bude zajištěna i dovozem balené vody.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které
postačují k vyhodnocení vlivů záměru.
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Ostatní surovinové a energetické zdroje:
Fáze výstavby. Záměr nemá nároky na surovinové zdroje, protože se jedná
o rekonstrukci stávající manipulační plochy a výstavbu ocelové montované konstrukce,
pokládku izolační vrstvy či aplikaci izolačních nátěrů a mobilní buňky. Nároky na stavební
hmoty jsou proto minimální a lze je označit za zanedbatelné.
Fáze provozu - potřeba surovin a ostatních medií, skladování. Provoz areálu nemá
nároky na potřebu surovin ani speciálních médií (např. stlačený vzduch, technické plyny a
kapaliny apod.). V areálu proto nebudou žádné látky tohoto typu skladovány. Nárazově se
předpokládá potřeba kyslíku a propanu při použití pálicí soupravy pro dělení kovových
odpadů. Dále lze předpokládat plyn pro pohon VZV vozíku (alternativně je možné využít
VZV na akumulátorový pohon).
Potřeba elektrické energie. Elektrická energie je nárokována pro účely vnitřního
a venkovního osvětlení v areálu, vytápění vnitřních prostor přímotopy a pro provoz nářadí
a zařízení při úpravě odpadů. Elektrická zařízení s vyššími nároky na potřebu elektrické
energie zde nebudou instalována.
Nároky na instalované příkonové kapacity (energetická bilance) je zanedbatelná,
stejně jako spotřeba elektrické energie, kterou lze předpokládat v řádu cca 8000 kWh ročně.
Elektrická energie bude zajištěna ze stávajících kabelových rozvodů v areálu.
Nároky na potřebu tepla jsou minimální, předpokládá se vytápění sociálních
a administrativních prostor elektrickými přímotopy. Zařízení s nároky na zemní plyn ani VZT
a klimajednotky zde nebudou instalovány.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená bilance surovin a energií pro nově modernizovaný areál je zpracována
vyhovujícím způsobem a není k ní ze strany zpracovatele posudku připomínek.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:
Komunikační napojení posuzovaného areálu provozovny SUNEX ve Štětí bude
zajištěno po stávajících místních komunikacích, zejména ulici Papírenská, které umožňuje
napojení na infrastrukturu města a jejím prostřednictvím na regionální dopravní
infrastrukturu. Ulice Papírenská je místní komunikací, která zajišťuje obsluhu přilehlé
smíšené zóny s napojením na komunikaci III/26119.
V rámci výstavby a provozu hodnoceného areálu se nepočítá s nároky na budování či
posílení distribučních sítí mimo areál. Záměr bude využívat stávajících přípojek.
Stanovisko zpracovatele posudku
Tato část dokumentace je řešena dobře a vypovídajícím způsobem, z hlediska
prezentovaných údajů o dopravě není ze strany zpracovatele posudku připomínek. Podrobně
je hodnocen stav ve fázi výstavby i ve fázi provozu.
B.III. Údaje o výstupech
Ovzduší:
Bodové zdroje znečištění ovzduší v rámci předkládaného záměru nevznikají. Vytápění
administrativní a sociální části je zajištěno elektrickými přímotopy. Nebudou proto
instalovány žádné stacionární zdroje spalování paliv.
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Technologické zdroje. Za technologický zdroj znečišťování ovzduší je možno
považovat emise z agregátu (kyslík-propan) při pálení konstrukcí při oddělování částí
autovraků. Tento zdroj však bude v provozu pouze nárazově a krátkodobě – předpokládáme
provoz zhruba 30 - 50 hodin za rok. Emisní produkci uvažovaného zdroje proto hodnotíme
jako zanedbatelnou.
Odsávání provozních náplní s obsahem těkavých látek, pokud bude prováděno, (např.
u autovraků) či látek poškozujících ozónovou vrstvu (chladničky) bude probíhat dle
provozního řádu schváleným technologickým postupem tak, aby nedocházelo k únikům
znečišťujících látek do ovzduší.
Plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší. Plošné a liniové zdroje představuje
obslužná doprava v areálu a na komunikační síti.
Liniové zdroje. Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava.
Příjezd pro uživatele areálu je od silnice III/26119 po místní komunikaci ulici Papírenská
v délce cca 500 m. Intenzity provozu (tj počet průjezdů vozidel za provozní dobu v denní
době) budou dle předpokladů uvedených v části doprava zhruba následující:
Celkem vozidel
Z toho TNV
Areál SUNEX
22
2
Z uvedeného je zřejmé, že emisní příspěvky z vyvolané dopravy areálu SUNEX jsou
velmi malé až zanedbatelné.
Stanovisko zpracovatele posudku
Tato část dokumentace je řešena velmi dobře a vypovídajícím způsobem, z hlediska
prezentovaných údajů o emisích není ze strany zpracovatele posudku připomínek. Podrobně
je zhodnocen navrhovaný stav bodových, technologických, plošných a liniových zdrojů..
Odpadní vody:
Splaškové odpadní vody:
Splaškové odpadní vody bude hodnocený areál produkovat z provozu hygienických
zařízení, přičemž produkce splaškových odpadních vod a jejich znečištění je odvozeno
z potřeby pitné vody. Splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení budou odvedeny
samostatnou přípojkou do veřejné kanalizace.
Dešťové vody:
Při výpočtu bilance dešťových vod je postupováno v souladu s bilancí zastavěných
a zpevněných ploch. Předpokládá se betonová nepropustná plocha v celém areálu, tj. na ploše
zhruba 1200 m2.
Uvažujeme li průměrný roční úhrn srážek 488 mm, bude pak z hodnocené plochy
odvedeno průměrně kolem 586 m3/rok dešťové vody. Odvedení dešťových vod
předpokládáme do veřejné kanalizace.
Stanovisko zpracovatele posudku
K bilanci a způsobu odvodu odpadních vod splaškových a srážkových není
připomínek.
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Odpady:
Odpady, vznikající v souvislosti s výstavbou areálu:
Odpady, vznikající při rekonstrukci hodnoceného areálu lze v současné době
s ohledem na projekční připravenost stavby stanovit pouze technickým odhadem na základě
návrhu zastavovacího plánu a předpokládaného rozsahu stavebních úprav a charakteru
výstavby. V rámci hodnoceného areálu se nepředpokládají řádné terénní úpravy či výkopové
práce ani demolice většího rozsahu. Jedná se de facto o drobné úpravy manipulační plochy
a o instalaci jednoduchých staveb – ocelového přístřešku a mobilní buňky pro sociální účely.
Vznik nebezpečných odpadů v této fázi předpokládáme pouze v malém rozsahu, a to
zejména odpadní obalové materiály znečištěné škodlivinami (barvy, laky) z finálních úprav
povrchů konstrukcí a odpadní izolační hmoty.
V relativně malém množství budou rovněž vznikat některé odpady, typické pro
realizaci výstavby (stavební odpady – odpadní stavební hmoty, odpadní obaly, kabely apod.)
Odpady vznikající při provozu:
Odpady z provozu zařízení uvádíme v členění odpady do zařízení přijímané a odpady
vznikající jejich zpracováním.
Odpady vznikající při likvidaci provozu a stavby:
V případě likvidace stavby, která přichází v úvahu prakticky po ukončení fyzické
životnosti stavby, v daném případě zhruba po několika desítkách let by investor postupoval
podle zásad platného stavebního zákona a zákona o odpadech.
O množstvích a druzích odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze
spekulovat, proto nejsou dále specifikovány.
Stanovisko zpracovatele posudku
K bilanci jednotlivých druhů odpadů v době výstavby, provozu a způsobu nakládání
s nimi nemám připomínky, s ohledem na charakter záměru a možnou produkci odpadů nelze
očekávat z hlediska ochrany životní prostředí nestandardní situace s nepříznivým vlivem na
životní prostředí.
Hluk, vibrace a záření:
Hluk a jeho zdroje
Zhodnocení akustické situace v území bylo řešeno pro etapu provozu, v etapě
výstavby předpokládáme srovnatelné či nižší zdroje hluku (dopravní obsluha a provoz
jednoduchých ručních nástrojů a nářadí a nebyla proto samostatně řešena. Řešeny jsou
následující varianty:
Varianta 0 – stav bez realizace záměru - den
Varianta 1 – stav s realizací záměru - den
Varianta H – hypotetický stav pouze příspěvky záměru - den
VARIANTA 0: Výhledový stav v území bez realizace záměru pro rok 2009. Výpočet
zohledňuje provoz na komunikační síti bez provozu záměru.
VARIANTA 1: Výhledový stav v území po realizaci záměru pro rok 2009. Ve
výpočtu akustické situace pro výhledový stav jsou zohledněny údaje o stacionárních,
liniových a plošných zdrojích hluku.
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VARIANTA H: Výhledový hypotetický stav v území po realizaci záměru pro rok
2009. Ve výpočtu akustické situace pro výhledový stav jsou zohledněny pouze údaje
o stacionárních, liniových a plošných zdrojích hluku v souvislosti se záměrem bez vlivu
ostatní dopravy na síti.
Zdroje hluku v etapě výstavby:
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací,
organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry
nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém
stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžné
stavební stroje - jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou standardními
technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se,
že zvuková kulisa pracujících mechanismů a zařízení nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici.
Zdroje hluku ve stávajícím stavu a přitížení provozem areálu:
Dominantním zdrojem hluku ve stávajícím stavu je doprava na komunikačním
systému. Uvažujeme provoz na silnici III. třídy III/26119 a ulici Papírenská. Významné
stacionární (bodové) zdroje v území neuvažujeme, menší stacionární zdroje v širším okolí
jsou pro svou nevýznamnost zanedbány.
Ve výhledovém stavu, tj. za provozu areálu, uvažujeme jako bodové zdroje hluku
provoz ručního nářadí, používaného při rozpojování a úpravě rozměrů odpadů, dopravu
v areálu (pojezd VZV vozíku na manipulační ploše) a přitížení vyvolanou dopravou na
komunikačním systému, který bude využíván pro dopravní obsluhu.
Z hlediska liniových zdrojů záměr vnáší na vnější komunikační systém následující
zdroje hluku. Přitížení na stávajícím komunikačním systému souhrnně 22 pohybů vozidel,
předpokládáme působení pouze v denní době.
Vibrace
Zdroje vibrací jsou zhruba totožné se zdroji hluku, jsou však z pohledu hodnocení
vnějších vlivů zanedbatelné. Stavba ani provoz areálu nebude zdrojem vibrací.
Záření radioaktivní a elektromagnetické
V hodnoceném areálu nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního záření, ani
používány látky s obsahem otevřených radioaktivních zářičů (markerů), ani suroviny
s obsahem radioaktivních nuklidů. Při výstavbě nebudou používány materiály, u kterých by se
účinky radioaktivního záření daly očekávat. Nebudou rovněž instalovány ani používány zdroji
jiného ionizujícího záření.
Z hlediska radonového rizika lze očekávat nízké, vynímečně střední (na křídových
horninách) radonové riziko.
Stanovisko zpracovatele posudku
Z hlediska hluku a vibrací, které posuzovaný záměr vnáší do životního prostředí lze
s údaji uvedenými v dokumentaci souhlasit a nemám k nim připomínky, údaje jsou dostačující
k posouzení vlivů na životní prostředí z hlediska hlukové zátěže.
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Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Rizika vzniku havárií
S ohledem na charakter výstavby a charakter činností v areálu nejsou rizika vzniku
havárií s vážnějšími důsledky na životní prostředí a zdraví obyvatel příliš pravděpodobná.
V rámci provozu se nebudou používat látky škodlivé vodám ani škodlivé zdraví ve větším
rozsahu. Nejsou zde praktikovány technologické postupy a činnosti, při kterých vznikají
škodlivé látky ve formě emisí do ovzduší, odpadních vod či nebezpečných odpadů v tuhé či
kapalné formě. Nejsou zde skladovány ani používány chemické látky (vysoce toxické,
oxidující apod.) s vyšším stupněm nebezpečnosti.
Vytříděné závadné látky budou skladovány na nepropustné zastřešené ploše
v nádobách a po naplnění sběrné nádoby (obvykle kontejnery či sudy o obsahu max. 200 l)
budou odvezeny k finálnímu zneškodnění či regeneraci do příslušných zařízení. Riziko úniku
vzniká zejména při manipulaci – nakládání a odvozu sběrných nádob.
Další rizikovou havarijní situací je vznik požáru v objektu. Riziko je spojeno zejména
se vznikem produktů nedokonalého spalování plastů, apod.
Rizikové a havarijní situace s rizikem úniku škodlivých látek ve větším množství tak
mohou vzniknout prakticky pouze při havárii v dopravě nebo při manipulaci. Poměrně větší
pravděpodobnost úniků je z odstavených vozidel, a při vlastním provozu automobilů, zejména
rizika spojená s havárií v dopravě např. při nesprávném pojezdu na ploše. Rizika poškození
nebo ohrožení životního prostředí lze specifikovat zhruba v rozsahu a počtu pravděpodobnosti
takto:
1. riziko úniku látek škodlivých vodám a látek škodlivých zdraví při havárii v dopravě,
manipulaci s odpady nebo z odstaveného vozidla – motorová nafta, oleje, automobilové
benzíny
2. únik látek škodlivých zdraví a škodlivých vodám při mimořádné události (požár ap.) –
zplodiny hoření plastů apod., polycyklické aromáty
3. průnik látek do kanalizace – ropné látky, nízkotuhnoucí směsi
Popsaná rizika úniků lze minimalizovat běžnými technickými a organizačními
opatřeními navrženými v provozním řádu zařízení a v havarijním plánu a dodržováním
obecně závazných předpisů, normativů a provozních řádů a pokynů výrobců automobilů.
Speciální preventivní nebo bezpečnostní opatření (varovné systémy ap.) nejsou nutná.
Dopady na okolí:
Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného
charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých (požární
prevence, oddělené shromaždování hořlavin, vybavení areálu hasebními prostředky
a prostředky pro odstranění následků úniku škodlivé látky). Následky eventuelních havárií by
měly pouze lokální charakter, omezený na hodnocený areál
V případě havarijních situací menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje
možnost účinného sanačního zásahu.
Prevence havárií
Prevence havárií spočívá v organizačním zvládnutí vnitroareálové dopravy
a dodržováním schválených technologických postupů při manipulaci s odpady
a s vytříděnými složkami s nebezpečnými vlastnostmi.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k charakteru záměru nejsou k této části dokumentace připomínky. Rizika havárií
jsou dostatečně podrobně popsána, včetně opatření jak tato rizika minimalizovat a jak jim
předcházet.
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Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V dokumentaci je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedenému výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně a s uvedenými skutečnostmi
se ztotožňuji. Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci považuji údaje v této části
dokumentace za dostačující k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Zpracovatel dokumentace v této části podrobně rozebral následující charakteristiky
současného stavu životního prostředí: ovzduší a klima, geomorfologie, geologie a půda,
hydrogeologie a hydrologie, fauna a flóra, územní systém ekologické stability a krajinný ráz,
jiné charakteristiky a radonové riziko, situování stavby ve vztahu k územně plánovací
dokumentaci.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K charakteristice současného stavu životního prostředí v dotčeném území uvedené
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně,
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím. Předložená dokumentace
v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné charakteristiky potřebné pro
odpovídající popis jednotlivých složek životního prostředí, které mohou být posuzovaným
záměrem ovlivněny.
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Zájmové území lze celkově označit jako antropicky zatížené a kvalitu jednotlivých
složek životního prostředí za zhoršenou až mírně zhoršenou. Přes nepochybný přetrvávající
vliv velké plochy průmyslového závodu papíren se však celkový stav životního prostředí
v regionu Štětí postupně zlepšuje. Zájmové území leží na rozhraní průmyslově zatížené
aglomerace umístěné v údolní nivě Labe (průmyslové komplexy, zástavba měst s rozvinutou
dopravní sítí) s relativně nenarušenými přírodními plochami na svazích Ralské pahorkatiny
a CHKO Kokořínsko na severovýchodě.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K celkovému zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území uvedenému
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně. Autor se správně
zaměřil na oblast vlivu na ovzduší, které je třeba především věnovat pozornost. Provoz
posuzovaného areálu nezpůsobuje významné vlivy, které by se mohly blížit k limitním
hodnotám nebo je překračovat.
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Část D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo:
Rizika vzniku havarijních stavů s potenciálním vlivem na zdraví osob jsou velmi malá
a jejich případné následky jsou bez dlouhodobých účinků s negativním vlivem na zdraví
obyvatelstva (vznik silně toxických látek, kontaminace území ap.).
Ovlivnění zdraví obyvatelstva hodnoceným záměrem je účinně minimalizováno
technickými a organizačními opatřeními. Provozem dojde k nevýznamnému zvýšení emisní
zátěže, její vlivy však budou velmi malé a nedojde k markantnímu zhoršení stávající zátěže,
ani v oblasti hluku či v oblasti znečištění ovzduší, ani v jiných oblastech, které by mohly
ovlivnit medicínsko - ekologické faktory jako celková nemocnost, výskyt statisticky
sledovaných onemocnění apod.
Vzhledem k situování objektů areálu a jejich funkcím, poměrně nízké dopravní
frekvenci a rozložení provozu během dne lze vyloučit jakékoliv markantní vlivy na zdraví
posuzovaných skupin obyvatelstva, a to i v dlouhodobé kumulaci účinků.
V příloze dokumentace je uvedeno hodnocení vlivů na veřejné zdraví, zpracované
autorizovanou osobou dle zákona č. 100/2001 Sb., Ing. Danou Potužníkovou, Chodská 1126,
562 06 Ústí nad Orlicí (Držitelka osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů
na veřejné zdraví vydaného MZ ČR dne 14.9.2004 pod pořadovým číslem 2/2004).
Toto hodnocení vlivu na veřejné zdraví záměru se zabývá posouzením vlivu hluku na
veřejné zdraví a konstatuje, že případná realizace záměru nebude znamenat pro exponované
osoby zvýšené zdravotní riziko.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vlivy spojené s provozem areálu a možným vlivem na obyvatelstvo jsou dostatečně
popsány. Souhlasím s názorem zpracovatele dokumentace, že vlivy záměru na obyvatelstvo
jsou nevýznamné, příp. akceptovatelné. S výčtem ekonomických a sociálních vlivů souhlasím
a nemám připomínky.
Ve vztahu k posuzovanému záměru konstatuji, že při dodržení navržených podmínek
(viz návrh stanoviska), je ovlivnění obyvatelstva přijatelné, neboť současná situace realizací
posuzovaného záměru nedozná podstatných změn, (vlastní příspěvek záměru k imisní zátěži
způsobené hlukem a látkami znečišťujícími ovzduší je možné považovat z hlediska zdravotních
rizik za nevýznamný).
Vlivy na ovzduší a klima:
Vlivy na ovzduší a klima jsou minimalizovány již zcela zanedbatelnou emisní
produkci škodlivin. Hodnocený záměr s sebou nepřináší žádné stacionární zdroje
znečišťování, spalující tuhá či plynná paliva, neboť vytápění je řešeno elektrickými
přímotopy.
Za technologický zdroj znečišťování ovzduší je možno považovat emise z agregátu
(předpoklad kyslík-propan) při pálení konstrukcí při oddělování částí autovraků. Tento zdroj
však bude v provozu pouze nárazově a krátkodobě – předpokládáme provoz zhruba 30 - 50
hodin za rok. Emisní produkci uvažovaného zdroje při spalování směsi kyslíku a propanu
proto hodnotíme jako zanedbatelnou.
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Jako komparativně nejvýznamnější lze tedy vyhodnotit emisní produkci z vyvolané
dopravy, i když i v tomto případě se jedná o velmi nízké emisní příspěvky, protože intenzita
vyvolané dopravy je velmi nízká a pohybuje se v řádu nerovnoměrnosti stávajících intenzit
dopravního proudu na komunikační síti.
Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší záměr označit velikostně za malý, významově
za málo významný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, autor se správně zaměřil především na
emise znečišťujících látek do ovzduší.
Vlivy hluku a záření:
Vyhodnocení akustické situace bylo provedeno pro jednu výpočtovou oblast, která
zahrnuje posuzovaný areál provozovny a blízkou zástavbu města Štětí. Výpočtové body jsou
zvoleny u chráněných objektů rodinných domů v nejbližším okolí posuzovaného areálu, a to 2
m před fasádou. Situování výpočtových bodů ve výpočtové oblasti je dále zřejmé z hlukové
studie. Celkem bylo řešeno 6 výpočtových bodů ve třech variantách, a to pro denní dobu.
V noční době (tj. 22.00 – 06.00 hod) nebude areál v provozu.
Vliv hlukové zátěže je v denní době nárazově až trvale působící a středně významný,
bez nutnosti eliminačních opatření.
V hodnoceném areálu nebudou instalovány zdroje ionizujícího záření, ani silné zdroje
neionizujícího elektromagnetického záření (vysílače a jiné zdroji silných elektromagnetických
polí, lasery, silné zdroje světla). Výstavba, ani provoz, nebude generovat vlivy tohoto typu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S ohledem na výsledky akustické studie se ztotožňuji s uvedeným hodnocením,
příspěvek k hlukové zátěži z provozu objektu, resp. související dopravy, lze považovat za
nevýznamný. Souhlasím s autorem dokumentace, že v porovnání se současným stavem
nedojde k významné změně hlukových poměrů a k uvedené kapitole nemám připomínky.
Vlivy na povrchovou a podzemní vodu:
Ovlivnění zásobování vodou
Připravovaná výstavba a provoz provozovny SUNEX ve Štětí si nevyžádá významný
nárůst požadavků na dodávku vody z veřejné vodovodní sítě, neboť předpokládaná průměrná
denní potřeba vody je 0,36 m3/den, kterou lze zajistit ze stávající veřejné vodovodní sítě.
Nároky na potřebu vody z jiných zdrojů (podzemní voda, povrchový tok) nejsou
vzneseny.
Ovlivnění charakteru odvodnění území
V souvislosti s výstavbou hodnoceného areálu se nepředpokládají žádné změny reliéfu
území. Nepředpokládají se žádné zásahy a denivelizace terénu vlivem zemních prací (výkopy,
zářezy, násypy). Z pohledu ovlivnění charakteru odvodnění území vlivem změn reliéfu terénu
lze vlivy posuzovaného záměru hodnotit jako nulové – stávající stav zůstane beze změny.
Navrženo je odvodnění ploch do veřejné kanalizace.
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Povodňové riziko
Posuzovaná stavba se již nachází mimo záplavové území, množství odvedených vod
nezvyšuje riziko vzniku povodňových stavu v recipientu, kdy navýšení průtoku lze
charakterizovat jako zcela zanedbatelné.
Vypouštění odpadních splaškových a technologických vod
Předpokládaný objem odvedených splaškových vod lze označit jako velmi nízký. Po
uvedení do provozu uvažujeme průměrnou denní produkci splaškových odpadních vod zhruba
0,36 m3/den. Splaškové odpadní vody z provozního objektu budou odkanalizovány gravitačně
plastovým potrubím DN 150 do veřejné kanalizace na východní straně areálu. Technologické
odpadní vody areál neprodukuje. Vlivy z vypouštění odpadních vod jsou malé a nevýznamné.
Riziko znečištění povrchových a podzemních vod
V prostoru posuzovaného areálu budou přítomny ropné látky jako provozní náplně
automobilů (převodové a motorové oleje, nízkotuhnoucí kapaliny) a jako pohonné hmoty
(motorová nafta a automobilový benzín).
Dešťové vody z manipulační plochy budou zaústěny do kanalizace. Plocha v areálu
bude využívána pro pojezd automobilů a manipulaci s odpady. V souvislosti s tím lze
uvažovat únik ropných látek z úkapů např. z autovraků či vyřazených elektrických zařízení.
Eventuelní úkapy budou obsluhou zařízení dle pokynů provozního řádu neprodleně
odstraňovány. Možnost úniků ropných látek bude tak omezena na náhodné úkapy
v souhrnných množstvích maximálně v prvních desetinách kg ropných látek převážně olejů.
Riziko ohrožení podzemních vod je rovněž minimalizováno, protože veškerá
manipulace včetně pojezdu automobilů bude probíhat po zpevněných plochách.
Lze konstatovat, že z hlediska možnosti ovlivnění kvality podzemních i povrchových
vod není hodnocený záměr neúměrně rizikový a lze jej v hodnoceném území akceptovat.
Rizika plynoucí z provozu lze eliminovat běžnými technickými a organizačními opatřeními,
specifikovanými v provozním řádu zařízení.
Ovlivnění hydrogeologických poměrů a vydatnosti vodních zdrojů
Zvýšení odtoku srážkových vod z území tj. omezení dotace zvodně. Tato změna je
v porovnání s celkovou plochou infiltrace do kolektoru zanedbatelná a ireverzibilní změny
v úrovni hladiny podzemní vody v tomto kolektoru vylučujeme.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedenému hodnocení nemám vzhledem k charakteru záměru, který neprodukuje
technologické odpadní vody připomínky. S napojením splaškových vod na veřejnou kanalizaci
souhlasím.
V případě dešťové vody z ploch, které mohou být znečištěny úkapy ropných látek,
navrhuji jejich odvod řešit přes vhodný odlučovač ropných látek a zajistit, aby odpadní vody
vypouštěné do kanalizace splňovaly limity jakosti vypouštěných odpadních vod stanovené
příslušným kanalizačním řádem.
Do návrhu stanoviska zařazuji následující doporučení:
•

odvod dešťových vod z ploch, které mohou být znečištěny úkapy ropných látek, řešit
přes vhodný odlučovač ropných látek
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Vlivy na půdu:
Zábor zemědělské půdy
Všechny stávající plochy pozemků, které jsou předmětem posuzovaného záměru, jsou vedeny
v KN jako zastavěná plocha a nádvoří. Záměrem tedy nebude dotčen zemědělský půdní fond
(ZPF).
Lesní půdy a pozemky
Posuzovaným záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) ve
smyslu §3 zák. č. 289/1995 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek, za pozitivní považuji, že
nedojde k záboru ZPF nebo PUPFL.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje:
V souvislosti s hodnoceným záměrem se nepředpokládají žádné terénní úpravy se
zásahem do horninového prostředí. Ovlivnění geologického prostředí a nerostných zdrojů lze
vyloučit. Ovlivnění mineralogických či paleontologických lokalit, stejně jako geologických
stratotypů ap. lze s ohledem na charakter území i záměru vyloučit.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na chráněné části přírody.
S ohledem na územní polohu zvláště chráněných území přírody tato interakce
nenastane, protože areál stavby je dostatečně vzdálen od chráněných území.
Vlivy na dřeviny rostoucí mimo les.
V rámci realizace posuzovaného záměru nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo
les.
Vlivy na floru.
Realizací posuzovaného záměru nedojde k žádným změnám prostředí, které by měly
za následek vliv na druhovou rozmanitost flory v zájmovém území nebo plošnou redukci
jejího výskytu. Místní vliv na fytocenózu je možno označit za nulový.
Vliv na faunu.
Místní vliv na faunu je možno pokládat za nulový, protože nedojde k žádným zásahům
do prostředí s možností výskytu či hnízdění fauny.
Vlivy na prvky ÚSES.
Posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru
NRBK 10 „Labe“. Toto ochranné pásmo kopíruje širokou nivu Labe, v níž se samozřejmě
nachází již existující zástavba, z tohoto důvodu bude vliv realizovaného záměru na ochranné
pásmo nadregionálního biokoridoru zanedbatelný či nulový.
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Vlivy na významné krajinné prvky (VKP).
Pozicí záměru bude dotčen významný krajinný prvek „ze zákona“ (§ 3 písm. b/
zákona č. 114/1992 Sb.) – niva řeky Labe, ale vliv záměru nebude významný vzhledem
k existující okolní zástavbě a zachování stávajícího stavu.
Vlivy na další ekosystémy.
Záměr se přímo nedotýká biologicky cenných ploch v okolí. Vlivy na jiné ekosystémy
(např. rostlinná či živočišná společenstva údolní nivy a toku Labe) je možno hodnotit jako
zanedbatelné či nulové.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
Vlivy na krajinu:
Z hlediska ovlivnění krajinného rázu je záměr bez významnějších vlivů, protože
předpokládá zachování stávající provozovny ve stávajících hranicích, které tvoří zděné
a panelové oplocení. Je nutno však pokládat za důležité, že hodnocená výstavba, resp.
rekonstrukce areálu neznamená realizaci výškově či hmotově dominantních objektů, jde
o změnu využití stávající plochy v prostoru vymezeném zástavbou obce ve stávajících
hranicích bez nároků na plošný rozvoj či redukci nezastavěných ploch.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Autor dokumentace odpovídajícím způsobem vyhodnotil vliv na krajinu, s jeho
závěry se ztotožňuji.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Záměr bude realizován ve stávajících hranicích areálu na oploceném pozemku
a nedotkne se kromě vnitřního zařízení a uspořádání na tomto pozemku žádných jiných
objektů hmotné povahy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Souhrnně lze konstatovat, že vlivy posuzovaného záměru výstavby a provozu
hodnoceného areálu zařízení pro výkup, sběr a zpracování odpadů jsou komparativně
nevýznamné a projeví se markantně pouze v jeho bezprostředním okolí. Záměr je v souladu
se schváleným územním plánem.
Přeshraniční vlivy hodnocený záměr negeneruje, neboť se jedná o záměr lokálního
měřítka. V posuzovaném případě nepřicházejí vlivy tohoto typu v úvahu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, kapitola je zpracována dostatečně ve
vztahu k posuzovanému záměru.
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D.III. Charakteristika
environmentálních
a nestandardních stavech

rizik

při

možných

haváriích

Hodnocený záměr není spojen s významnými riziky ani v případě vzniku havarijních či
nestandardních provozních stavů. Reálné expoziční havarijní scénáře lze specifikovat zhruba
takto:
A. Havárie v dopravě s únikem závadné látky
B. Únik závadné látky při manipulaci s odpadem či následné manipulaci s oddělenými
složkami odpadů
C. Vznik požáru v důsledku nedbalosti, zkratu elektroinstalace apod.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel správně vytipoval možná rizika související s havarijními
a nestandardními stavy, zaměřil se na vyhodnocení jejich dopadů na okolí. S vyhodnocením
rizik souhlasím a nemám k nim připomínky.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
1. Územně plánovací opatření
Územně plánovací opatření nenavrhujeme, neboť území je řešeno schváleným
územním plánem sídelního útvaru Štětí včetně regulativů. Navržená lokalita bude řešena
i navrženou změnou územního plánu č. 3. Vlivy posuzovaného areálu jsou nevýznamné
a omezené na vlastní areál či bezprostřední okolí a není třeba stanovovat žádná ochranná
pásma vně areálu (hluková apod.).
2. Technická a organizační opatření
Opatření technického a organizačního rázu je zapotřebí provést poměrně málo. Na
tomto místě jsou stanovena pouze rámcově, detailně musí být rozpracována v projektu úprav
a v provozním řádu zařízení. Jsou uvedena navržená opatření ve stadiu přípravy projektu,
výstavby i provozu.
opatření k ochraně vod
• dešťové vody ze zpevněné plochy parkoviště vypouštět do kanalizace, místo pro
shromažďování separovaných závadných látek a manipulaci s odpady s možností
úniku závadných látek vybavit přestřešením a havarijní jímkou
• zpevněné plochy, na nichž bude docházet k pojezdu či stání vozidel a k manipulaci
s odpady, musí být odvodněny a spádovány tak, aby nedocházelo ke splachům
škodlivých látek do okolního horninového prostředí, měly by být vybaveny středovou
nebo obvodovou drenáží, která v případě havarijního úniku umožní účinný sanační
zásah.
• shromažďované a vytříděné odpady či jejich složky s možností úniku závadných látek
ukládat na zpevněné ploše v uzavřených kontejnerech
• zajistit pravidelnou kontrolu stavu zpevněných ploch i kontejnerů pro shromažďování
odpadů, periodicky kontrolovat a okamžitě likvidovat eventuelní úkapy či drobné
úniky závadných látek
• separované provozní kapaliny z autovraků periodicky odvážet k nezávadnému
zneškodnění, vyloučit dlouhodobou přítomnost těchto látek v areálu v množství
větším jak 200 l.
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•

zpracovat havarijní plán pro případ havarijních situací či nestandardních provozních
stavů
• pracovní postupy pro manipulaci se závadnými látkami či složkami odpadů
s potenciálně nebezpečnými vlastnostmi podrobně rozpracovat v provozním řádu
• náležitě proškolit a poučit obsluhu zařízení
• zajistit a mít k dispozici v areálu prostředky pro likvidaci havarijních úniků závadných
látek (např. havarijní souprava – sorpční materiál, prostředky pro zakrytí vpustí či
záslepky kanalizace, nářadí, nádoba pro uložení použitých sorbentů apod.)
opatření k ochraně ovzduší
• v návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu,
zamezit běhu motorů vozidel naprázdno
• v období výstavby i provozu odstraňovat případné znečištění komunikací a zamezit
tak sekundární prašnosti
• nepřijímat do zařízení odpady s větším obsahem těkavých látek, látek poškozujících
ozónovou vrstvu či látek s význačným zápachem, konkrétní podmínky vymezit
v provozním řádu
opatření při nakládání s odpady
• odpady charakteru N či jejich separované složky, musí být pravidelně v co nejkratším
intervalu odváženy specializovanou firmou a nezávadně zneškodňovány v zařízení
k tomu určeném
• nakládání s odpady za provozu musí být technicky a organizačně zajištěno tak, aby
bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů
• odbyt recyklovatelných či využitelných složek odpadů bude smluvně zajištěn, stejně
jako odvoz a nezávadné zneškodňování složek odpadů charakteru N
• všechny postupy při nakládání s odpady počínaje jejich příjmem a evidencí budou
podrobně specifikovány provozním řádem.
protihluková opatření
• nástroje a nářadí s vyšší hlukovou zátěží (rozbrušovačka apod.) používat pouze
v nezbytně nutných případech a pokud možno v akusticky izolovaném prostředí (např.
v přístřešku s protihlukovou zábranou)
opatření k minimalizaci estetických dopadů a k ochraně přírody a krajiny
•

udržovat plochu areálu v náležitém stavu, okamžitě odstranit odpady zanechané
dodavateli eventuelně mimo areál, udržovat okolí provozovny a odstraňovat ruderální
vegetaci v zelených pásech u oplocení areálu

•

umístění a vzhled eventuelních reklamních poutačů a panelů na oplocení konzultovat
s orgány města

dopravní opatření
• organizačně vyřešit dopravu (příjezd - odjezd) a provést dopravní značení tak, aby
jednotlivé dopravní plochy byly rozlišeny dle funkcí (parkovací stání, pojezdové
plochy) a bylo vyřešeno bezproblémové napojení na stávající příjezdovou komunikaci
(rozhledové poměry), vyloučit stání vozidel mimo prostory k tomu určené
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí se ztotožňuji a pokládám je za nutné minimum, které v návrhu stanoviska
dále zpřesňuji a rozšiřuji.
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D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů

V dokumentaci jsou charakterizovány metody použité při hodnocení a získávání
informací o posuzovaném záměru a dotčeném území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje uvedenou problematiku a nemám
k němu připomínky.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Záměr výstavby zařízení pro nakládání s odpady je z hlediska projektové přípravy
poměrně nenáročný a základní údaje týkající se stavebně technického řešení byly poskytnuty
zadavatelem a projektantem v postačujícím rozsahu.
Údaje o provozu byly čerpány ze zkušeností z hodnocení obdobných staveb
a z odborných odhadů a ze stávajícího provozu v zařízeních firmy SUNEX.
Z kvalifikovaných odhadů mohly vzniknout i některé drobné nepřesnosti, které by v žádném
případě neměly vést ke zkreslení hodnocení dopadů na životní prostředí. V případě nejasností
byly vždy použity nejméně příznivé meze odhadu či maximální vstupní množství.
V některých případech byla ponechána možnost variantního řešení, přičemž byl vždy
hodnocen méně příznivý případ.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje uvedenou problematiku a nemám
k němu připomínky.
Část E Porovnání variant řešení záměru
Nebyly předloženy varianty záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci je vzhledem k invariantnosti záměru dostatečný a nemám
k němu připomínky. Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné
konstatovat, že zvolená varianta byla v řešeném prostoru nejvhodnější.
Část F Závěr
Zpracovatel dokumentace soudí, že za předpokladu uplatnění podmínek, uvedených
v bodě D.4 předložené dokumentace v rámci územního řízení a při zpracování projektové
dokumentace záměru i při jeho výstavbě a provozu, je možno zajistit nekonfliktní realizaci
posuzovaného záměru „Zařízení pro sběr, výkup a zpracování odpadů firmy SUNEX ve Štětí“
z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany jednotlivých složek životního prostředí
a zdraví obyvatelstva.
Zpracovatel dokumentace proto doporučuje realizaci záměru v navrženém rozsahu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje hodnocenou problematiku
a odpovídá obsahu zjištění, ke kterým zpracovatel dospěl v rámci zpracování dokumentace.
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S uvedenými závěry se lze ztotožnit při respektování podmínek uvedených v návrhu
stanoviska.
Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Tato část dokumentace podává základní informace o záměru, základních údajích
o území, vlivech na ovzduší, hluk, vodu, půdu, ekosystémy a krajinu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci postihuje nejdůležitější skutečnosti a je dobrým
podkladem především pro laickou veřejnost, pro kterou je především určen. Nemám k němu
významné připomínky.
Část H Přílohy
V dokumentaci jsou zařazené následující přílohy:
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu (tj. MěÚ Štětí) k záměru z hlediska souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací
2. Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody k záměru z hlediska vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti:
3. Závěr zjišťovacího řízení
4. Situace širších vztahů s vyznačením polohy záměru
5. Situace užších vztahů s vyznačením polohy záměru
6. Situace užších vztahů – snímek katastrální mapy
7. Zastavovací situace areálu
8. Ortofoto
9. Fotodokumentace okolí provozovny
10. Hluková studie
11. Posouzení zdravotních rizik
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným přílohám, jejich množství a řazení nemám připomínky
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
Po seznámení se s umístěním a stavem v posuzované lokalitě se plně přikláním
k provedenému výběru. Stávající areál je již využíván k podobnému účelu, plocha je tedy
vhodná pro realizaci záměru. Variantu nerealizace posuzovaného záměru nepovažuji za
rozumnou, a to i z hlediska ochrany životního prostředí. Investor by provozoval záměr tak,
jako doposud a navrhované činnosti by musely být pro občany Štětí zajištěny na jiném místě,
např. „na zelené louce“ ve vazbě na odnětí půdy ze ZPF. Na základě posouzení celé situace
a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že zvolená varianta byla v řešeném prostoru
nejvhodnější.

II.4. Hodnocení významných vlivů
přesahujících státní hranice

záměru

na

životní

prostředí

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že předložený
záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice.
Dosah negativních vlivů z provozu posuzovaného záměru je plošně omezen na
nejbližší okolí. Tyto vlivy nepřesahují v žádném případě státní hranice, a proto se jimi
dokumentace oprávněně nezabývá.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ
POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO
ROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení
respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního provozu
záměru.
Dokumentace nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí (zejména vod).

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Souhlasím s navrženými opatřeními v dokumentaci s tím, že je ve vazbě na vyjádření
obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku dále zpřesňuji a doplňuji.
Za zásadní opatření v rámci další přípravy záměru považuji zajištění odpovídajících
technických zabezpečení při nakládání s odpady k prevenci úniků závadných látek do
životního prostředí v souladu s právními předpisy na úseku ochrany vod. Dále považuji za
nutné zpracovat provozní řád.
Opatření, která se týkají omezení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a zdraví obyvatelstva jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Krajský úřad Ústeckého kraje, které je součástí tohoto posudku.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu Krajského úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství předána následující vyjádření
obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci) zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění (kopie vyjádření k dokumentaci jsou obsaženy v příloze tohoto posudku):
1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem ze dne 14.11.2008
(č.j.: ČIŽP/44/IPP/0820405.001/08/UJP)
Podstata vyjádření:
A) ochrana ovzduší:
Při odsávání provozních náplní s obsahem těkavých a ovzduší znečišťujících látek
požaduje ČIŽP postupovat dle schváleného technologického řádu, který bude
součástí provozního řádu.
B) nakládání s odpady:
ČIŽP nemá připomínky, požaduje, aby s odpady vzniklými při realizaci a provozu
bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškami s ním
souvisejícími v platném znění.
C) ochrana vod:
ČIŽP doporučuje projednat případnou instalaci odlučovače ropných látek se
správcem veřejné kanalizace před rekonstrukcí zařízení.
ČIŽP OI Ústí nad Labem nemá k předložené dokumentaci z hlediska ochrany ovzduší,
vod a odpadového hospodářství připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) – C) Doporučení obsažená ve vyjádření jsou obsažena v návrhu stanoviska pro
Krajský úřad Ústeckého kraje. Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
V návrhu stanoviska jsou připomínky respektovány následujícími doporučeními:
•

při odsávání provozních náplní s obsahem těkavých a ovzduší znečišťujících látek
postupovat dle schváleného technologického postupu, který bude součástí
provozního řádu

•

na odtoku dešťových vod z manipulační plochy doporučuji osadit odlučovač ropných
látek po dohodě se správcem kanalizace

2. Vyjádření Rady Ústeckého kraje ze dne 6.11.2008
(usnesení č. 14/131R/2008)
Podstata vyjádření:
Nemá k tomuto záměru připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
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3. Vyjádření KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 1.12.2008
(čj. KHSUL 38129/2008)
Podstata vyjádření:
Záměr nelze doporučit ke kladnému projednání. Nelze souhlasit se závěry
předložené hlukové studie, že posuzovaný záměr lze zrealizovat, a to i bez navržení
případných protihlukových opatření. Pro zpřesnění výpočtů hluku z budoucího provozu
záměru, je vhodné vycházet z hodnot skutečného hlukového pozadí, které lze získat pouze
měřením v dané lokalitě.
Stanovisko zpracovatele posudku
Z předložených výpočtů, které jsou součástí hlukové studie vyplývá, že v posuzované
lokalitě převažuje hluk z dopravy. Z výsledku hlukové studie vyplývá, že se celková hlučnost
zvýší o 2-3 dB. Při výpočtu hlukové studie byl uvažován souběh provozu všech uvažovaných
průmyslových zdrojů v areálu, což bude v praxi splněno jen výjimečně. Výpočet má tedy
dostatečnou bezpečnost a navýšení nebude tak velké. V návrhu stanoviska jsou připomínky
respektovány následujícími doporučeními:
•

před vydáním rozhodnutí o změně užívání stavby, předložit aktualizovanou
hlukovou studii, kde budou vstupní hodnoty (stávající hlukové pozadí podloženo
konkrétním měřením).

4. Vyjádření MěÚ Litoměřice ze dne 1.12.2008
( č.j. 0084872/08/ŽP
Podstata vyjádření:
A) lesní hospodářství:
bez připomínek
B) vodní hospodářství:
bez připomínek
C) ochrana přírody a krajiny:
bez připomínek
D) odpadové hospodářství:
bez připomínek
E) ochrana ZPF:
bez připomínek
F) ochrana ovzduší:
Požadujeme, aby bylo zejména řezání karosérií vraků prováděno v uzavřených
prostorech s ventilační a filtrační technikou.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) – E) Vzhledem k obsahu vyjádření je ponecháno bez komentáře.
Ad F) Z předložených podkladů vyplývá, že provoz agregátu pro řezání (kyslíkpropan) bude max. 30-50 hodin za rok. Množství zpracovávaných autovraků 50 t/rok. Provoz
řezacího agregátu bude tedy v průměru 12 min za pracovní den. Z tohoto provozu tedy nelze
předpokládat významné emise. Pro oddělování jednotlivých částí bude přednostně využíváno
střihání nůžkami. V návrhu stanoviska jsou připomínky respektovány následujícími
doporučeními:
• pro dělení kovových materiálů přednostně využívat střihání.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr „Zařízení pro sběr, výkup a zpracování odpadů firmy SUNEX
provozovna Štětí“ je lokalizován na ploše, která je již využívána k podobnému účelu, plocha
je tedy vhodná pro realizaci záměru.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na
složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek. Záměr nebude mít významný
vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu,
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.
Znečišťování ovzduší spojené se záměrem odpovídá požadavkům vyplývajícím z příslušných
právních předpisů a technickými a organizačními opatřeními bude minimalizováno.
V případě havarijních situací (při nedodržení provozního řádu) nelze vyloučit únik
látek, které mohou ohrozit jakost povrchových vod.
Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek
stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
akceptovatelný.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny.
Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci
včetně jejich rozšíření v rámci tohoto posudku, které jsou obsaženy v podmínkách návrhu
stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, je možné zajistit nekonfliktní realizaci a provoz
oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního
prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva. Z výše zmíněných důvodů doporučuji
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko s realizací záměru.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství

V Ústí nad Labem dne
Č.j.:

2009

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění

I. Identifikační údaje
Název záměru:

Zařízení pro sběr, výkup a zpracování odpadů firmy
SUNEX provozovna Štětí

Kapacita (rozsah) záměru:

Kapacita zařízení se bude celkově pohybovat kolem 4 – 5
tisíc tun odpadů ročně, z čehož zhruba polovinu budou
tvořit kovové odpady.

Umístění záměru: kraj:
obec:
kat. území:

Ústecký
Štětí
Štětí I.

Obchodní firma oznamovatele:

SUNEX, spol. s r.o.

IČ oznamovatele:

161 88 578

Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Bechyňská 640
199 21 Praha 9 - Letňany

II. Průběh posuzování
Zpracovatel oznámení:

Datum předložení oznámení:
Zpracovatel dokumentace:

Ing. Karel Danda
Kordačova 721
272 04 Kladno
květen 2008
RNDr. Stanislav Fojtík
Sluneční 429
273 64 Doksy u Kladna
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 17 145/4673/OEP/92
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Datum předložení dokumentace: říjen 2008
Zpracovatel posudku:
Ing. Radek Přílepek
Sudoměřice u Tábora 131
391 36 Sudoměřice u Tábora
rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 31547/5291/OPVŽP/02
prodloužení autorizace č.j. 28483/ENV/07
Datum předložení posudku:

5. února 2009

Veřejné projednání:

místo konání:
datum konání: dne

2009

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
•

Oznámení s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3 zákona 100/2001Sb. zpracováno
Ing. Karlem Dandou v květnu 2008.

•

Zjišťovací řízení zahájeno dopisem Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství dne 26 5. 2008.

•

Zjišťovací řízení ukončeno závěrem zjišťovacího řízení vydaným Krajským úřadem
Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 7. 7. 2008.

•

V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství sděluje, že na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že
záměr bude posuzován podle zákona a oznámení je třeba dopracovat do podoby
dokumentace ve smyslu vznesených připomínek a předložit ji v počtu 8 výtisků
a v elektronické podobě.

•

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Stanislavem Fojtíkem
v říjnu 2008.

•

Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství dne 3.11. 2008

•

Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství ze dne 9. 12. 2008 Ing. Radek Přílepek, držitel
rozhodnutí
o udělení
autorizace
ke
zpracování
dokumentace
a posudku
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 28483/ENV/07 ze dne 19.4.2007.

•

Posudek předán Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství dne 5.2.2009.

•

Závěry zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru
ve variantě navržené oznamovatelem v dokumentaci za respektování podmínek
uvedených v tomto stanovisku.

•

Veřejné projednání: bude doplněno na základě jeho konání
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•

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a vyhlášky MŽP ČR
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „Zařízení pro sběr, výkup a zpracování odpadů firmy SUNEX provozovna
Štětí“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem ze dne 14.11.2008,
č.j. ČIŽP/44/IPP/0820405.001/08/UJP
2. Vyjádření Rady Ústeckého kraje ze dne 6.11.2008, usnesení č. 14/131R/2008
3. Vyjádření KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 1.12.2008, čj.
KHSUL 38129/2008
4. Vyjádření MěÚ Litoměřice ze dne 1.12.2008, čj. 0084872/08/ŽP

III. Hodnocení záměru
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti:
Posuzovaný záměr „Zařízení pro sběr, výkup a zpracování odpadů firmy SUNEX
provozovna Štětí“ je lokalizován na ploše, která je již využívána k podobnému účelu, plocha
je tedy vhodná pro realizaci záměru.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na
složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek. Záměr nebude mít významný
vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu,
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.
Znečišťování ovzduší spojené se záměrem odpovídá požadavkům vyplývajícím z příslušných
právních předpisů a technickými a organizačními opatřeními bude minimalizováno.
V případě havarijních situací (při nedodržení provozního řádu) nelze vyloučit únik
látek, které mohou ohrozit jakost povrchových vod.
Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek
tohoto stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
akceptovatelný.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny.
Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci
včetně jejich rozšíření v rámci posudku, které jsou obsaženy v podmínkách tohoto stanoviska,
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je možné zajistit nekonfliktní realizaci a provoz oznamovaného záměru z pohledu zákonných
i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde
o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení
respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního provozu
areálu chovu skotu.
Dokumentace a následně i posudek nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit
realizaci záměru bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí, případně zabraňující průniku kontaminovaných průsakových vod do povrchových
a podzemních vod.
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů
na životní prostředí:
Příslušná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo vycházející z procesu posuzování vlivů na
životní prostředí jsou specifikovány níže jako podmínky tohoto stanoviska, včetně povinností
a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí.

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:
Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť
záměr byl předložen jako invariantní. Navrženou variantu je možno hodnotit jako vyhovující.
Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 3 vyjádření
k dokumentaci. Jednalo se o vyjádření dotčených správních úřadů a orgánů samosprávy.
Veřejnost se k záměru nevyjádřila.
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována
v části V. předloženého posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto
vyjádření byly buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, nebo ve
formě podmínek navrženy do stanoviska příslušného úřadu.
Vypořádání vyjádření k posudku:
Bude doplněno na základě obdržených vyjádření.
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Stanovisko:
Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný orgán podle § 21 zákona na základě oznámení,
dokumentace, vyjádření dotčených územních samosprávních celků, dotčených orgánů státní
správy a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků veřejného
projednání vydává z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí podle §10
odst. 3 zákona

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru stavby

Zařízení pro sběr, výkup a zpracování odpadů firmy SUNEX provozovna Štětí
ve variantě navržené oznamovatelem
za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na
životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky
návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:
Při přípravě a provozu záměru:
opatření k ochraně vod
1. dešťové vody ze zpevněné plochy vypouštět do kanalizace, místo pro shromažďování
separovaných závadných látek a manipulaci s odpady s možností úniku závadných látek
vybavit přestřešením a havarijní jímkou,
2. zpevněné plochy, na nichž bude docházet k pojezdu či stání vozidel a k manipulaci
s odpady, musí být odvodněny a spádovány tak, aby nedocházelo ke splachům
škodlivých látek do okolního horninového prostředí, měly by být vybaveny středovou
nebo obvodovou drenáží, která v případě havarijního úniku umožní účinný sanační zásah,
3. shromažďované a vytříděné odpady či jejich složky s možností úniku závadných látek
ukládat na zpevněné ploše v uzavřených kontejnerech,
4. zajistit pravidelnou kontrolu stavu zpevněných ploch i kontejnerů pro shromažďování
odpadů, periodicky kontrolovat a okamžitě likvidovat eventuelní úkapy či drobné úniky
závadných látek,
5. separované provozní kapaliny z autovraků periodicky odvážet k nezávadnému odstranění,
vyloučit dlouhodobou přítomnost těchto látek v areálu v množství větším jak 200 l,
6. zpracovat havarijní plán pro případ havarijních situací či nestandardních provozních
stavů,
7. pracovní postupy pro manipulaci se závadnými látkami či složkami odpadů s potenciálně
nebezpečnými vlastnostmi podrobně rozpracovat v provozním řádu,
8. náležitě proškolit a poučit obsluhu zařízení,
9. zajistit a mít k dispozici v areálu prostředky pro likvidaci havarijních úniků závadných
látek (např. havarijní souprava – sorpční materiál, prostředky pro zakrytí vpustí či
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záslepky kanalizace, nářadí, nádoba pro uložení použitých sorbentů apod.),
10. na odtoku dešťových vod z manipulační plochy doporučuji osadit odlučovač ropných
látek po dohodě se správcem kanalizace,
opatření k ochraně ovzduší
11. v návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu,
zamezit běhu motorů vozidel naprázdno,
12. v období výstavby i provozu odstraňovat případné znečištění komunikací a zamezit tak
sekundární prašnosti,
13. nepřijímat do zařízení odpady s větším obsahem těkavých látek, látek poškozujících
ozónovou vrstvu či látek s význačným zápachem, konkrétní podmínky vymezit
v provozním řádu,
14. při odsávání provozních náplní s obsahem těkavých a ovzduší znečišťujících látek
postupovat dle schváleného technologického postupu, který bude součástí provozního
řádu,
15. pro dělení kovových materiálů přednostně využívat střihání.
opatření při nakládání s odpady
16. odpady charakteru N či jejich separované složky, musí být pravidelně v co nejkratším
intervalu odváženy specializovanou firmou a nezávadně odstraňovány v zařízení k tomu
určeném
17. nakládání s odpady za provozu musí být technicky a organizačně zajištěno tak, aby bylo
možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů,
18. odbyt recyklovatelných či využitelných složek odpadů bude smluvně zajištěn, stejně jako
odvoz a nezávadné odstraňování složek odpadů charakteru N,
19. všechny postupy při nakládání s odpady počínaje jejich příjmem a evidencí budou
podrobně specifikovány provozním řádem,
protihluková opatření
20. před vydáním rozhodnutí o změně užívání stavby, předložit aktualizovanou hlukovou
studii, kde budou vstupní hodnoty (stávající hlukové pozadí podloženo konkrétním
měřením),
21. nástroje a nářadí s vyšší hlukovou zátěží (rozbrušovačka apod.) používat pouze
v nezbytně nutných případech a pokud možno v akusticky izolovaném prostředí (např.
v přístřešku s protihlukovou zábranou),
opatření k minimalizaci estetických dopadů a k ochraně přírody a krajiny
22. udržovat plochu areálu v náležitém stavu, okamžitě odstranit odpady zanechané
dodavateli eventuelně mimo areál, udržovat okolí provozovny a odstraňovat ruderální
vegetaci v zelených pásech u oplocení areálu,
23. umístění a vzhled eventuelních reklamních poutačů a panelů na oplocení konzultovat
s orgány města,
dopravní opatření
24. organizačně vyřešit dopravu (příjezd - odjezd) a provést dopravní značení tak, aby
jednotlivé dopravní plochy byly rozlišeny dle funkcí (parkovací stání, pojezdové plochy)
- 35 -

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Zařízení pro sběr, výkup a zpracování odpadů firmy SUNEX provozovna Štětí

a bylo vyřešeno bezproblémové napojení na stávající příjezdovou komunikaci
(rozhledové poměry), vyloučit stání vozidel mimo prostory k tomu určené.
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nenahrazuje
vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Taťána Krydlová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Přílohy:
Kopie vyjádření obdržených ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření
k dokumentaci)
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