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Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
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KUJI 111336/2020
OZPZ 2095/2020

Michal Fryš/564602504

25. 11. 2020

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákona o EIA“).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Havlíčkův Brod – STRABAG, recyklační dvůr

Kapacita (rozsah) záměru: Roční (celková) kapacita zařízení max. 20 000 tun
pro stavební odpady (dána skladovací plochou v areálu)
Roční zpracovatelská kapacita zařízení max. 20 000 tun
Maximální okamžitá kapacita zařízení 10 000 tun/rok
Rozloha řešené plochy 2 000 m2
Charakter záměru:
Zařízením je plocha ke sběru a přechodnému shromažďování odpadů kategorie „O“ při ulici
Havířská na jihovýchodním okraji města Havlíčkův Brod, které vznikly v mobilním recyklačním
zařízení najaté společnosti nebo jiného vlastníka zařízení obdobného charakteru. Do zařízení
bude přijímán i nerecyklovaný odpad (stavební a demoliční odpady) i od jiných subjektů.
Výstupem ze zařízení budou upravené (nadrcené) odpady např. betonový recyklát, asfaltový
recyklát, přetříděná zemina, jejichž využití se předpokládá v rámci vlastních staveb nebo u jiných
subjektů. Drcení, třídění a recyklace bude prováděno pomocí mobilních nebo semimobilních
drtících a třídících linek, které budou minimálně 2 x ročně zajíždět do recyklačního dvora.
Provozovatel nedisponuje vlastním recyklačním zařízením (činnost pro něj bude vykonávat
vykonávat firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. a Demolice Recyklace HB s.r.o.). Areál je
vybaven vahou, kancelářským zázemím, sociálním zařízením a sklady pracovního náčiní.
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749

ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

V blízkosti se nachází obalovna společnosti STRABAG Asfalt s.r.o. – předpokládají se kumulace
vlivů z dopravy a emitovaných prachových částic.
Umístění:

Kraj:
Obec:
Kat. území:

Vysočina
Havlíčkův Brod
Mírovka

Zahájení:

předpoklad září 2020

Dokončení:

předpoklad říjen 2020

Oznamovatel:

STRABAG a.s, IČO 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha

Z hlediska § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA se jedná o záměr uvedený v příloze č. 1, bodě 56,
kategorii II zákona o EIA (Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou
od stanoveného limitu 2 500 t/rok)
Krajský úřad Kraje Vysočina jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona o EIA (dále též
„příslušný úřad“) na základě zjišťovacího řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude
posuzován dle zákona o EIA, provedeného dle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona o EIA,
s přihlédnutím k povaze, rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením, došel dle § 7 odst.
5 zákona o EIA k závěru, že u záměru
„Havlíčkův Brod – STRABAG, recyklační dvůr“
nelze vyloučit významný vliv na životní prostředí, a tudíž bude posuzován podle zákona
o EIA
Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle ust. § 8
zákona o EIA v rozsahu dle přílohy č. 4 (dále jen „dokumentace EIA“), která musí být
zpracována autorizovanou osobou (§ 19 odst. 1 zákona o EIA).
Zpracovatel dokumentace EIA vezme při jejím zpracování v úvahu všechny připomínky
(rozsah posuzování upraven § 2 zákona o EIA) získané v rámci zjišťovacího řízení a
v dokumentaci EIA je přehledně vypořádá. Příslušný úřad doporučuje využít možnosti
předběžného projednání (§ 15 zákona o EIA), zejména s níže uvedeným dotčeným orgánem,
který k oznámení připomínky uplatnil.
Zpracovatel dokumentace se zaměří zejména na následující aspekty:
1) Uvést podrobný výčet a rozsah jednotlivých činností prováděných v rámci záměru
včetně jejich předpokládaného časového rozložení v průběhu roku
2) Zařadit činnosti (viz. bod 1) dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší
3) Identifikovat všechna místa vzniku tuhých znečišťujících látek a uvést postupy či
opatření vedoucí k jejich minimalizaci.
4) Zpracovat rozptylovou studii hodnotící nejhorší možný stav provozu, (období, kdy bude
v areálu provozována mobilní drtící linka či linky).
Dokumentace EIA bude předložena ve třech písemných vyhotoveních a 1x v elektronické
podobě.
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ODUVODNĚNÍ:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 12. 10. 2020
od oznamovatele (STRABAG a.s., IČO 60838744).oznámení záměru „Havlíčkův Brod –
STRABAG, recyklační dvůr“. Oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA zpracovala v srpnu 2020
Ing. Lenka Bajerová (držitel autorizace dle § 19 odst. 1 zákona o EIA). Dopis o zahájení
zjišťovacího řízení byl spolu s oznámením rozeslán dne 15. 10. 2020 pod čj. KUJI 100034/2020
OZPZ 2095/2020. Oznámení bylo zveřejněno na internetu v informačním systému EIA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VY1037) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16
zákona o EIA dne 20. 10. 2020 na úředních deskách: Kraje Vysočina, Města Havlíčkův Brod.
K oznámení se vyjádřily tyto subjekty:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (orgán ochrany ovzduší)
stanovisko dne 13. 11. 2020, čj. KUJI 107985/2020
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí vydal vyjádření dne 16. 11. 2020, čj.
MHB_OZP/2796/2020/HO
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě vydala vyjádření dne 4. 11.
2020, čj. KHSV/23281/2020/ZR/HOK/Pro
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod vydala vyjádření dne
10. 11. 2020, čj. ČIŽP/46/2020/6352
Povodí Vltavy, s.p. vydalo vyjádření dne 27. 10. 2020, zn. PVL-74150/2020/240-Str
Veřejnost, dotčená veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila.
Požadavek na další posuzování dle zákona o EIA uplatnil orgán ochrany ovzduší Krajského
úřadu Kraje Vysočina.
Vyjádření jmenovaných subjektů byla uplatněna v zákonné lhůtě, tj. do 19. 11. 2020
Při určování, zda záměr může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlédl příslušný úřad,
seznámený s poměry zájmového území, v souladu s § 7 odst. 3 zákona o EIA k povaze,
rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením.
Předložené oznámení bylo příslušným orgánem ochrany ovzduší, tj. Krajským úřadem Kraje
Vysočina shledáno za nedostačující. Oznámení uvádí, že se jedná o plošný zdroj
znečišťování ovzduší emisemi tuhých znečišťujících látek (TZL) a že zdrojem emisí TZL jsou
veškeré činnosti vykonávané na ploše, vlastní recyklační linky a dále doprava vstupních
surovin a manipulace s hotovým recyklátem. V oznámení je též uvedeno, že pro
provozovatele bude drtící, třídící a recyklační činnost provádět firma Chládek a Tintěra
Havlíčkův Brod, a.s. a Demolice Recyklace HB s.r.o. Z hlediska zdrojů znečišťování ovzduší
jsou hodnoceny pouze mobilní drtící a třídící linky, jejichž provoz je již povolen. Vlivy dalších
činností, při nichž dochází k emitování, zejména prachových částic ani opatřeními
k minimalizaci těchto vlivů se oznámení nezabývá. V této souvislosti nabývá na významu
časové rozložení provozu během roku (2 x) , kdy není hodnocena manipulace a skladování
vstupních materiálů/odpadů do doby jejich zpracování ani výsledných recyklátů do doby
distribuce jiným zájemcům. Denně (od pondělí do soboty) se předpokládá 10 příjezdů a 10
odjezdů nákladních automobilů.
V oznámení je uvedeno, že výsledkem činnosti zařízení (tzn. recyklací) je stavební materiál.
Z předloženého oznámení není zřejmé, zda výstupní materiál (recyklát) je výrobkem a lze ho
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považovat za stavební hmotu (dle oznámení bude recyklát distribuován jiným zájemcům) a
záměr bez ohledu na mobilní drtící linky za technologii přípravy stavebních hmot.
V oznámení je uvedeno, že dle zákona o ovzduší se jedná o vyjmenovaný stacionární zdroj
znečišťování ovzduší, pro které jsou v příloze č. 8, bod 4.5.2 vyhl.č. 415/2012 Sb . stanoveny
podmínky provozu (4.5.2. Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních
hmot o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den). Jedná se o již neplatné znění vyhlášky
č. 415/2012 Sb.
Jmenovaný orgán ochrany ovzduší má zato, že dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší se
jedná o zdroj vyjmenovaný pod kódem 5.11. (... příprava stavebních hmot a betonu,
recyklační linky stavebních hmot o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den,
čemuž dle platného znění vyhlášky č. 415/2012 Sb., odpovídá bod 4.5 části II přílohy č. 8,
kde jsou uvedeny technické podmínky provozu a způsob zjišťování úrovně znečišťování
Připomínky k oznámení shledal příslušný úřad jako důvodné pro další posuzování, neboť na
základě předloženého oznámení nelze vyloučit významný vliv na životní prostředí. Komplexní
charakteristika vlivů záměru včetně vzájemného působení s provozem obalovny společnosti
STRABAG Asfalt s.r.o.bude spolu s návrhy opatření k vyloučení a snížení významných
negativních vlivů řešena v dalších fázích procesu EIA (dokumentace, posudek). V rámci
posouzení záměru tak bude možné jeho vliv na životní prostředí podrobně vyhodnotit ze
všech podstatných hledisek. Vzhledem k poloze záměru vůči nejbližší obytné zástavbě
vzdálené cca 600 m východním směrem (při použití sestavy nejhlučnějších mobilních zařízení
nebude k překračování hygienických limitů hluku docházet již ve vzdálenosti 500 m) a při
zohlednění minimální intenzity dopravy vyvolané tímto záměrem (10 příjezdů a 10 odjezdů
nákladních automobilů za den v době od 7:00 do 17:00 hod.), nepožaduje příslušný úřad, aby
část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví byla zpracována osobou,
která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné
zdraví uděleného Ministerstvem zdravotnictví.
Zpracovatel posudku, kterého smluvně zajistí Krajský úřad Kraje Vysočina, posoudí též
navržená zmírňující, kompenzační opatření a navrhne stanovisko. V rámci komplexního
posouzení může za účasti zástupce oznamovatele, autorizovaných osob zpracovávajících
odborné podklady (dokumentace, posudek) proběhnout i veřejné projednání (§ 17 odst. 1
zákona o EIA).
Podmínky č. 1, 2, 3, 4 byly uplatněny na základě požadavků krajského orgánu ochrany
ovzduší (Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství) a týkají se
potřeby vyhodnotit místa vzniku emisí při všech činnostech prováděných v areálu včetně
opatření k minimalizaci vlivů na životní prostředí ze všech těchto činností (tedy nejen z
provozu mobilních recyklačních linek).
Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (orgán ochrany ovzduší)
požaduje, záměr dále posuzovat dle zákona o EIA. V dokumentaci požaduje uvést podrobný
výčet jednotlivých činností prováděných v rámci záměru, jejich rozsah, předpokládané časové
rozložení v průběhu roku a jejich případné zařazení dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně
ovzduší. Dále požaduje identifikovat všechna místa vzniku tuhých znečišťujících látek, uvést
postupy či opatření vedoucí k jejich minimalizaci.a zpracovat rozptylovou studii hodnotící
nejhorší možný stav provozu, tedy období kdy bude v areálu provozována mobilní drtící linka
či linky.
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Vypořádání: Bude řešeno v dokumentaci EIA. Požadavky orgánu ochrany ovzduší jsou
zahrnuty do podmínek č. 1 – 4 tohoto závěru zjišťovacího řízení.
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí se vyjádřil bez připomínek.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě uvedla, že nepožaduje záměr
projednat dle zákona o EIA.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod na základě stanovisek
oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany přírody, oddělení integrovaných agend, oddělení
ochrany vod, oddělení odpadového hospodářství uvedla, že nemá k předloženému oznámení
záměru připomínky a nepožaduje další posuzování záměru podle zákona o EIA. Ve stanovisku
oddělení ochrany přírody je poukázáno na chybu v psaní, neboť oznámení obsahuje též údaje o
lokalitě Rájec (záměr v Havlíčkově Brodě se nenachází v regionálním biokoridoru řeky Moravy,
vymezené lokální biocentrum LB4 na řece Moravská Sázava jižně od silnice II/31538 Rájec –
Leština se rovněž nevztahuje k lokalitě Havlíčkův Brod).
Vypořádání:
Inspekce nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona o EIA. Zmínky o lokalitě
Rájec mohou souviset s oznámením, které Ing. Lenka Bajerová zpracovávala též v srpnu 2020
pro stejného oznamovatele pod názvem „Rájec – STRABAG, recyklační dvůr“, jehož posuzování
zajišťuje Krajský úřad Olomouckého kraje - viz. Informační systém EIA (kód záměru OLK872).
Povodí Vltavy, s.p. ve vyjádření uvedlo, že záměr nepožaduje posoudit dle zákona o EIA.
V územním a stavebním řízení požaduje řešit: Vypracování havarijního plánu bude-li
v zařízení nakládáno se závadnými látkami přesahujícími množství uvedené v § 2 vyhl.č.
450/2005 Sb. a likvidaci srážkových vod v souladu s normou TNV 75 9011 – Hospodaření se
srážkovými vodami.
Vypořádání: Správce povodí nepožaduje další posuzování dle zákona o EIA. Požadavky na
další řízení se vztahují k dodržování platných předpisů a norem.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Kraj Vysočina, Město Havlíčkův Brod jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16
odst. 2 zákona o EIA žádáme, aby neprodleně zveřejnily na své úřední desce závěr
zjišťovacího řízení. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň Kraj Vysočina, Město
Havlíčkův Brod žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení závěru
zjišťovacího řízení na úřední desce.

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník:
Datovou schránkou:
Oznamovatel:
1/ STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 PRAHA 5
Dotčené územní samosprávné celky:
2/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu – zde
Datovou schránkou:
3/ Město Havlíčkův Brod, 580 61 HAVLÍČKUV BROD
Dotčené orgány:
4/ Krajský úřad Kraje Vysočina – zde
Datovou schránkou:
5/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 JIHLAVA
6/ Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, Havlíčkovo nám. 57, 580 61
HAVLÍČKUV BROD
7/ Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304,
580 01 HAVLÍČKUV BROD
Na vědomí:
Datovou schránkou:
8/ Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad, Havlíčkovo nám. 57, 580 61
HAVLÍČKUV BROD
9/ Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 22 PRAHA

Fryš Michal Mgr.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
25.11.2020 17:04:27
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