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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí

Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

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: Zdroje a rozvody technických médií – sklad metanolu 
Jihlavan, a.s.       

Kapacita (rozsah) záměru: Nadzemní dvouplášťová nádrž o objemu cca 5 m3, tj. 3,95 t  

Charakter záměru: Výstavba skladu metanolu, který bude novým potrubním 
rozvodem přes vnitroareálovou komunikaci dopravován do 
provozu kalírny, kde bude využíván jako součást řízené 
atmosféry v pecích chemicko-tepelného zpracování kovů. 
Doplňování kapalného metanolu bude zajišťovat 1 x měsíčně 
autocisterna. Součástí je odpařovací stanice dusíku, který 
slouží jako médium v meziplášti nádrže a jako hnací plyn při 
čerpání metanolu a potrubní rozvody. Dle vyjádření 
příslušného stavebního úřadu je předmětný záměr  v souladu 
se schváleným územním plánem statutárního města Jihlavy. 

Umístění: kraj: Vysočina
obec: Jihlava  
kat. území: Jihlava   

Zahájení: předpoklad srpen 2011

Dokončení: předpoklad říjen 2011

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne
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Dle rozdělovníku :
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Oznamovatel: JIHLAVAN, a.s., Znojemská 64, 586 52  JIHLAVA  

IČ:      46347071

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 zpracoval  Ing. Josef 
Charouzek (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona)  
obdržel Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen příslušný úřad) 
vyjádření níže uvedených subjektů :

Krajské hygienické stanice kraje Vysočina z 11.7.2011
Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy z 8.7.2011 (vodoprávní úřad), z 1.7.2011
(ochrana přírody)
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havl. Brod z 7.7.2011
Povodí Moravy, s.p. z 1.7.2011

Požadavek na další posuzování dle zákona byl uplatněn ve vyjádření Krajské hygienické 
stanice kraje Vysočina.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina požaduje záměr projednat dle zákona a požaduje 
dokumentaci doplnit o konkrétní popis technologie týkající se využití metanolu včetně 
produktů degradace látky a kvantifikace možného úniku této látky do ovzduší. Dále požaduje 
dokumentaci rozšířit o posouzení vlivu dalších provozovaných technologií v areálu na 
hlukovou a imisní situaci v lokalitě. Vzhledem k lokalizaci do dopravně exponované oblasti 
centra krajského města, bezprostředně navazující na komerčně a výrobně využívanou zónu,
rozporuje orgán ochrany veřejného zdraví tvrzení, že území je pouze málo zasaženo imisní 
činností. Dokumentaci požaduje zpracovat na základě nejaktuálnějších poznatků (studie 
„Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících 
zdravotních rizik“). Za zásadní nedostatek považuje krajská hygienická stanice absenci 
posouzení všech zdrojů hluku z areálu a údaje o pozaďových hodnotách (posouzení vlivu 
hluku na obyvatele je redukováno pouze na uvedení hodnoty hluku membránového čerpadla 
a je posouzeno velmi zjednodušeným způsobem). Závěrem orgán ochrany veřejného zdraví 
sděluje, že dokumentace je vytržena z kontextu dalšího rozvoje firmy (výroby v areálu), např. 
předložené dokumentace „Galvanovna Jihlavan, a.s.“, „Změna užívání skladu hutního 
materiálu na provoz  zámečnické dílny“.
Způsob vypořádání : Vlivy záměru na obyvatelstvo z hlediska velikosti a významnosti budou 
hodnoceny v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Při tomto hodnocení musí být na 
základě aktuálních pozaďových údajů zohledněna kumulace vlivů záměru s jinými známými
záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými). 

Odbor životního prostředí Magistrátu města Jihlavy (vodoprávní úřad) nemá v rámci 
zjišťovacího řízení k uvedenému záměru připomínky. V případě změn v oblasti vodního 
hospodářství budou požadavky řešeny v rámci vodoprávních řízení. 

Odbor životního prostředí Magistrátu města Jihlavy (ochrana přírody) sdělil, že se záměrem 
souhlasí, pokud do závěru zjišťovacího řízení bude doplněna podmínka k ochraně dřevin: 
Výstavba a provoz skladu budou zabezpečeny tak, aby nebyly poškozeny stromy na okolních 
pozemcích, včetně stromů na pozemcích dalších právnických osob. 
Způsob vypořádání : Bude řešeno v dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí.
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Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod nepožaduje 
pokračování procesu EIA. 

Oddělení ochrany přírody uvádí, že předloženým záměrem nedojde k ovlivnění zájmů 
chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, proto nepožaduje 
pokračovat v posuzování záměru. 

Oddělení ochrany ovzduší nemá k předloženému záměru připomínek a nepožaduje 
pokračovat v posuzování záměru.

Oddělení ochrany vod uvádí, že vzhledem k charakteru záměru nepožaduje pokračování 
procesu EIA.

Oddělení odpadového hospodářství doporučuje rozšíření výčtu odpadů. Pokračování procesu 
EIA nepožaduje.
Způsob vypořádání: Bude  řešeno v dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí.

Oddělení ochrany lesa sděluje,že se zde nenachází pozemky určené k plnění funkcí lesů, 
proto nepožaduje pokračování procesu EIA. 

Povodí Moravy, s.p.uvádí, že záměr není nutno dále posuzovat dle zákona. V dalších fázích 
přípravných prací předmětného záměru budou požadována opatření vztahující se ke správě 
povodí. 

ZÁVĚR:

Záměr „Zdroje a rozvody technických médií – sklad metanolu Jihlavan, a.s.“ naplňuje dikci 
bodu 10.4 /skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, 
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a 
pesticidů v množství nad 1t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků 
v množství nad 100 t/, a to dle § 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

„Zdroje a rozvody technických médií – sklad metanolu Jihlavan, a.s.“
má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona

Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace podle ust. § 8 zákona v rozsahu dle příl.č. 4. 
Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu zákona, přičemž část 
dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví musí být zpracována osobou, 
která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 
zdraví uděleného Ministerstvem zdravotnictví (§19 odst. 1 zákona).  

Zpracovatel dokumentace se bude při jejím zpracování zabývat všemi připomínkami 
získanými v rámci zjišťovacího řízení, zejména se zaměří na následující aspekty: 
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- Doplnit konkrétní popis technologie týkající se využití metanolu včetně produktů 
degradace látky a kvantifikace možného úniku této látky do ovzduší na pracovištích, 
potažmo vnějšího ovzduší (platí i pro fázi přečerpávání metanolu z transportních do 
skladovacích nádrží). 

- Vyhodnotit vliv dalších provozovaných i připravovaných technologií a záměrů  v areálu 
(vlastní, nájemci) na hlukovou a imisní situaci.

- Zohlednit studii „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho 
vyplývajících zdravotních rizik“. 

Příslušný úřad vyhodnotil došlé připomínky orgánu ochrany veřejného zdraví jako závažné, 
které dostatečně prokazují potřebu dalšího pokračování procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

Dokumentace bude předložena v sedmi  písemných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě. 

Příslušný úřad doporučuje zpracovateli dokumentace a oznamovateli projednat způsob 
vypořádání připomínek před odevzdáním dokumentace se subjekty, které tyto připomínky 
uplatnily. 

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 (kód záměru VYS 545).

Statutární město Jihlava 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 Statutární město Jihlava žádáme o 
neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce. 

Mgr. Michal Fryš               
úředník odboru životního prostředí

http://www.cenia.cz/eia
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Rozdělovník

Dodejkou 

Oznamovatel: (+ obdržená vyjádření)

1/  JIHLAVAN, a.s., Znojemská 64, 586 52  JIHLAVA

Dotčené územní samosprávné celky:

2/ Statutární město Jihlava, 586 28  JIHLAVA (datová schránka)

3/  Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde

Dotčené správní úřady:

4/ Krajský úřad kraje Vysočina – zde

5/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Vrchlického 57, 587 25  JIHLAVA
(datová schránka)

6/ Magistrát města Jihlavy, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA
(datová schránka)

7/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havl. Brod, Bělohradská 3304, 580 01  HAVL. BROD
(datová schránka)

K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona: 

8/ Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10
(datová schránka)

Na vědomí: 

9/ Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA
(datová schránka)

10/ Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA
(datová schránka)

11/ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00  BRNO (datová schránka)
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