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Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem 
odbor životního prost ředí a zemědělství 
 
Datum:           30. 8. 2012                                  
Jednací číslo:        2299/ZPZ/2012 
Vyřizuje/linka:       Ing. Jan Koutecký / 970 
E-mail:  koutecky.j@kr-ustecky.cz 

ZÁVĚR  ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí a o zm ěně 
některých souvisejících zákon ů (zákon o posuzování vliv ů na životní prost ředí) ve 

znění pozd ějších p ředpis ů (dále jen zákon).  

Identifika ční  údaje:  

Název:  „Auto Reinhart, spol. s r.o. - sb ěr a zpracování autovrak ů“  

Charakter zám ěru:  

Záměrem je zařízení ke sběru a zpracování autovraků společnosti Auto Reinhart, spol s r.o. 
je určeno pro sběr a zpracování autovraků motorových vozidel včetně pracovních strojů. Do 
zařízení mohou být přijaty i jednotlivé části autovraků a veškeré použité části vyjmuté při 
opravách vozidel. 

Kapacita (rozsah) zám ěru: 

Skladovací plocha v k.ú. Obřice o velikosti 200 m2 a kapacitě 20 autovraků. Skladovací 
plocha v sídle provozovatele zařízení ke zpracování autovraků k.ú. Třebenice o kapacitě 2 
skladovaných autovraků.  

Umíst ění záměru:     

kraj: Ústecký 
obec:    Třebenice  
k.ú.:      Třebenice 
p.p.č. 1980/4, 369/1, 667, 668,  

obec: Podsedice 
k.ú.:  Obřice 
p.p.č. 588/3, 588/4 

Zahájení  zám ěru: 

předpokládaný termín zahájení výstavby  - II.Q.2012 
předpokládaný termín ukončení výstavby - III.Q.2012 

Oznamovatel:   Auto Reinhart, spol. s r.o., Jiráskova 356, 411 13, Třebenice 

IČ: 27348610 

Závěr:  

Záměr „Zařízení ke sběru a zpracování autovraků a ke sběru a výkupu materiálově 
využitelných odpadů kategorie ostatní“ naplňuje dikci bodu 10.1 kategorie II přílohy č. 1 
zákona „Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení 
k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů“. 
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Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění, zda záměr 
bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.  

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu 
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr 

„Auto Reinhart, spol. s r.o. - sb ěr a zpracování autovrak ů“ 

   nemá významný vliv na životní prostředí a nebude  posuzován podle citovaného 
zákona. 

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující požadavky, 
týkající se ochrany životního prostředí, které jsou výsledkem zjišťovacího řízení a které 
zahrne příslušný správní úřad do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro 
které tak neučinil nebo učinil jen částečně (§ 10 odst. 4 a 5 zákona).  

Požadavky závěru zjišťovacího řízení: 

1. Odsávání provozních náplní z autovraků s obsahem těkavých organických látek či látek 
poškozujících ozónovou vrstvu bude prováděno tak, aby nedocházelo k únikům 
znečišťujících látek do ovzduší.  

ODŮVODNĚNÍ 
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění, charakteristiku předpokládaných vlivů 
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s přihlédnutím ke všem připomínkám a 
zaslaným vyjádřením dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na 
životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.  

Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující 
dotčené uzemní samosprávné celky, dotčené správní úřady a zástupci veřejnosti: 

Krajský ú řad Ústeckého kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství 

Z hlediska odpadového hospodářství – konstatuje, že provoz bude povolován v řízení dle § 
14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v němž bude ověřeno splnění technických 
podmínek pro autovrakoviště vyplývajících z příslušné vyhlášky. Pro jejich naplnění bude též 
důležitý stavebně technický stav objektu.  

Z hlediska ochrany ovzduší – požaduje, aby odsávání provozních náplní z autovraků 
s obsahem těkavých organických látek či látek poškozujících ozónovou vrstvu bylo 
prováděno tak, aby nedocházelo k únikům znečišťujících látek do ovzduší. 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k předloženému 
oznámení nemá další připomínky a další posuzování podle zákona nepožaduje.  

Rada Ústeckého kraje   

Rada kraje ve svém usnesení požaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Vypořádání připomínek: vyjádření Rady Ústeckého kraje je formulováno pouze v obecné 
poloze, bez konkretizace jednotlivých složek životního prostředí, u kterých se Rada domnívá, 
že záměr bude mít negativní vliv. K takto formulovanému vyjádření Rady nelze provést 
konkrétní vypořádání připomínky.  

Obec Podsedice 

Obec Podsedice se v zákonem stanoveném termínu k předloženému oznámení nevyjádřila. 

Vypořádání připomínek: bez komentáře.  
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Město T řebenice 

Město Třebenice ve svém vyjádření sdělilo, že projekt bude realizován v duchu předloženého 
oznámení a dále konstatovalo, že nemá proti jeho realizaci žádné námitky. 

Vypořádání připomínek: bez komentáře.  

Městský ú řad Lovosice, odbor životního prost ředí 

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí se v zákonem stanoveném termínu 
k předloženému oznámení nevyjádřil. 

Vypořádání připomínek: bez komentáře.    

Krajská hygienická stanice, Územní pracovišt ě Litom ěřice  

Ve svém vyjádření konstatovala, že z hygienického hlediska není požadováno zpracování 
dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.  

Vypořádání připomínek: bez komentáře.  

Česká inspekce životního prost ředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem  

Po prostudování předloženého oznámení záměru ČIŽP OI Ústí nad Labem konstatuje, že 
nemá k tomuto oznámení z hlediska odpadového hospodářství, ochrany vod, ochrany 
ovzduší a ochrany přírody a krajiny připomínky a nepožaduje posouzení tohoto záměru 
podle zákona č. 100/2001 Sb.  

Vypořádání připomínek: bez komentáře. 

POUČENÍ 

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a 
nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů. 

Uvedené požadavky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních 
předpisů, zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 
odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 

 

 
 
Ing. Veronika Vítková 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 
 
Rozdělovník:  
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 


