KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

KUJI 2377/2010
OZP1599/2009/Fry

Ing.L.Vávrová/564602511

14.1.2010

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Výrobní areál firmy MIVOKOR v Polné

Kapacita (rozsah) záměru:

16 000 – 20 000 m2/rok plochy úprav

Charakter záměru:

Novostavba závodu na zámečnickou výrobu (kuchyňský
závěsný program) při západním okraji města Polná. Zahrnuje
výrobní a skladové prostory, obslužnou a parkovací plochu.
Součástí je mj. prášková lakovna při spotřebě 4 t barev/rok,
skladová a výrobní hala (kovodělné zpracování), vzorkovna,
inženýrské sítě, komunikace. Počet zásobovacích vozidel je
denně odhadován na 10 kamionů, 10 nákladních automobilů.
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou přes odlučovač
ropných látek svedeny do dešťové kanalizace.
Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je záměr
v souladu se schváleným Územním plánem města Polná.

Umístění:

Vysočina
obec: Polná
kat. území: Polná u Jihlavy

Zahájení:
Dokončení:

kraj:

2008
2015

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Oznamovatel:

MIVOKOR s.r.o., Komenského 114, 588 13 Polná

IČ:

26285444

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.
zpracoval Ing.Jaroslav Bohuněk (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku
dle zákona) obdržel krajský úřad v zákonné lhůtě vyjádření těchto subjektů :
Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy ze dne 4.1.2010 (odpadové
hospodářství)- kladné vyjádření bez připomínek
Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina z 5.1.2010 (ochrana ovzduší) –
nepožaduje dále posuzovat
Po lhůtě bylo doručeno k vyjádření :
Krajské hygienické stanice kraje Vysočina z 12.1.2010 s požadavkem, aby projektová
dokumentace byla doplněna o blíže specifikovanou (viz. podmínky) hlukovou a rozptylovou
studii.
Vypořádání: uloženo v podmínkách závěru zjišťovacího řízení
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havl. Brod z 11.1.2010
- z hlediska ochrany ovzduší, oddělení odpadového hospodářství a oddělení ochrany vod
upozorňuje na zákonné povinnosti investora a nepožaduje dále posuzovat
- z hlediska ochrany přírody upozorňuje na konstatování zpracovatele oznámení, že pozemek
určený k zástavbě není v současné době obdělávaný a upozorňuje, že jako opuštěná
zemědělská půda může být biotopem zvláště chráněných druhů živočichů. Současně
upozorňuje, že umístěním stavby dojde ke změně dochovaného krajinného rázu a stavbu je
nutno začlenit do krajiny realizací vhodných výsadeb. Z těchto důvodů požaduje záměr dále
posuzovat.
Vvpořádání: pozemky dotčené předmětným záměrem jsou celoročně udržovány sekáním,
nejedná se proto o opuštěnou půdu, ale o půdu řádně udržovanou, která však neslouží
k výrobě zemědělských komodit. Začlenění stavby ve stávající průmyslové zóně do krajinného
rázu bude řešeno v následných správních řízeních příslušným úřadem tj. Odborem životního
prostředí Magistrátu města Jihlavy. Posuzování záměru nepovažujeme za odůvodněné.
ZÁVĚR:
Záměr „Výrobní areál firmy MIVOKOR v Polné“ naplňuje dikci bodu 4.2 (povrchová úprava
kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy
úprav) /§ 4 odst. 1 písm. c) zákona/. Proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem kraje
Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda
záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr
„ Výrobní areál firmy MIVOKOR v Polné “
nebude posuzován podle zákona
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Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. Součástí projektové dokumentace pro stavební řízení a bude hluková studie doplněná o
stávající hlukové pozadí v dotčené lokalitě, včetně uvedení nejvýznamnějších zdrojů
hluku.
2. Projektové dokumentace pro stavební řízení bude mimo jiné obsahovat rozptylovou studii
doplněnou o základní charakteristiky látek (bezpečnostní listy) užívaných
v technologickém procesu – vstupující do technologie a o možné produkty jejich
degradace na výstupu ze zařízení, o orientační údaje určující množství nevyužitých látek
v technologickém procesu emitovaných do vnějšího prostředí. Dále bude definována
základní chemická látka emitovaná technologií, která slouží jako modelová pro rozptyl
TOC v posuzované lokalitě a alespoň orientačně bude předložená dokumentace doplně
na o rozptyl pachových látek uvolňovaných z technologie při respektování stávajícího
pachového pozadí.
3. Zařadit druhy odpadů a vypracovat havarijní plán dle vyjádření ČIŽP OI Havlíčkův Brod
z 11.1.2010 .
4. Stavba bude začleněna do krajiny realizací vhodných výsadeb.
5. Respektovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů uvedených v bodu D.IV. oznámení EIA.
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 správních
úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia
Město Polná jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a
nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem,
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň město Polná žádáme o neprodlené
písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

Ing. Lenka Vávrová
úředník odboru životního prostředí
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Rozdělovník
Dodejkou
Oznamovatel:
1/ MIVOKOR s.r.o., Komenského 114, 588 13 POLNÁ
(+ obdržená vyjádření)
Dotčené územní samosprávné celky:
2/ Město Polná, 588 13 POLNÁ (datová schránka)
3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady:
5/ Magistrát města Jihlavy, Masarykovo nám. 1, 586 28 JIHLAVA (datová schránka)
6/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 15, 586 01 JIHLAVA (datová schránka)
7/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD
(datová schránka)
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:
8/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 (datová schránka)
Na vědomí :
9/ Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 586 28 JIHLAVA
(datová schránka)
10/ Městský úřad Polná, odbor výstavby a životního prostředí, Husovo nám. 39, 588 13 POLNÁ
(datová schránka)
11/ Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA 5 (datová schránka)
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