Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
Datum:
Jednací číslo:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

19. 6. 2013
1795/ZPZ/2013
Ing. Jan Koutecký / 970
koutecky.j@kr-ustecky.cz

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Identifikační údaje:
Název: „Zařízení ke sběru, výkupu a využití autovraků - provozovna Dolní Jiřetín“
Charakter záměru:
Záměr řeší rozšíření stávající provozovny sběrných surovin o zařízení ke sběru, výkupu a
využití autovraků. Zpracování přijatých autovraků bude spočívat pouze v odčerpání
provozních kapalin. Chladicí prostředky klimatizace budou vypuštěny pomocí uzavřeného
systému. Demontáž a separace jednotlivých částí autovraků, rozřezání nebo lisování zbytků
karoserie nebude v zařízení prováděno. Vzniklé odpady budou následně předány
oprávněným osobám k materiálovému, energetickému nebo jinému využití, popřípadě k
odstranění.
Kapacita (rozsah) záměru:
Celkové množství přijatých autovraků nepřekročí 10 vozidel za týden.
Umístění záměru:
kraj:
obec:
k.ú.:

Ústecký
Horní Jiřetín
Dolní Jiřetín (p.p.č 522/5, st.p.č. 450, 452)

Zahájení záměru:
předpokládaný termín zahájení provozu - 6/2013
Oznamovatel: SK METAL recycling s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha – Nové Město
IČ:

24316211

Závěr:
Záměr „Zařízení ke sběru, výkupu a využití autovraků - provozovna Dolní Jiřetín“ 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“. 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.
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Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
„Zařízení ke sběru, výkupu a využití autovraků - provozovna Dolní Jiřetín“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného
zákona.

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 a dotčené správní úřady:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor životního prostředí a zemědělství nemá k předloženému oznámení další připomínky a
nepožaduje další posouzení záměru podle zákona.
Rada Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje ve svém usnesení nepožaduje provést posouzení záměru podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů
státní správy.
Město Horní Jiřetín
Město Horní Jiřetín se k předloženému oznámení v zákonem stanovené lhůtě nevyjádřilo.
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí
Městský úřad Litvínov nepožaduje posouzení záměru „Zařízení ke sběru, výkupu a využití
autovraků – provozovna Dolní Jiřetín“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Krajská hygienická stanice, Územní pracoviště Most
Krajská hygienická stanice k předloženému oznámení nemá připomínky.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Po prostudování předloženého oznámení záměru konstatuje, že nemá k tomuto oznámení
z hlediska odpadového hospodářství a ochrany vod žádné připomínky a nepožaduje
posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění.
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého
Obvodní báňský úřad ve svém vyjádření sděluje, že plánovaný záměr je umístěn
v chráněném ložiskovém území hnědého uhlí č. 30077 Souš II, kde je správcem Litvínovská
uhelná a.s., se sídlem v Mostě. Dále konstatuje, že z oznámení není patrné do jaké míry
záměr ovlivní ochranu výhradního ložiska hnědého uhlí a z tohoto důvodu požaduje
posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
Stanovisko příslušného úřadu: nelze předpokládat, že rozšíření stávajícího provozu sběrných
surovin o likvidaci autovraků, které není podmíněno žádnými stavebními úpravami, jakkoli
ovlivní ochranu výhradního ložiska hnědého uhlí, a proto požadavek na další posouzení
z těchto důvodů není v závěru zjišťovacího řízení akceptován.
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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.

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