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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 „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Zařízení pro výkup a úpravu šrotu Brodce u Kněžic

Kapacita (rozsah) záměru: Maximální aktuální množství skladované v areálu bude 1 500 t
ostatního odpadu a 500 t nebezpečných odpadů. Předpokládaná
kapacita je 500 t/rok, t.j. cca 500 aut za rok.
Charakter záměru:

Změna užívání části stávajícího areálu bývalé brusírny skla na
autovrakoviště – demontážní dílnu, skladové prostory pro použité
autodíly a autovraky. Ve stávajícím areálu je v současnosti
provozováno skladování kovového odpadu. Zařízení bude členěno
na provozní soubor železných kovů, provozní soubor neželezných
kovů a zpracování autovraků. Část vytříděného odpadu, kterou
nelze v zařízení dále zpracovávat je odděleně shromažďována a
následně předávána oprávněné osobě k dalšímu zpracování.
Splaškové vody budou odváděny do jímky na vyvážení. Po
vybudování kanalizační sítě a ČOV bude areál napojen na
veřejnou kanalizaci. Na západním okraji třetího nádvoří bude před
zahájením provozu vybudována protihluková stěna pro ochranu
blízké obytné zástavby.

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

Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:

Vysočina
Kněžice
Brodce u Kněžic

Zahájení:

2011

Dokončení:

2011

Oznamovatel:

Miroslav Mikulčík, Horní Město 566, 588 32 Brtnice

IČ:

687 52 164

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí obdržel v zákonné lhůtě pro podání
vyjádření k oznámení záměru zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3 ing. Pavlem Cetlem
(držitelem autorizace dle zákona) a kol. vyjádření těchto subjektů:
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod - dopis ze dne
6.10.2011
 Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí (z hlediska ochrany přírody) – dopis
ze dne 5.10.2011
 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě - dopis ze dne 5.10.2011
 Krajský úřad kraje Vysočina, OŽP – dopis ze dne 19.9.2011
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
Z hlediska odpadového hospodářství upozorňuje na nutnost doplnění odpadu kat.č.
160121 „N“ – nebezpečné součástky (např. znečištěná pryž), z hlediska ochrany vod
konstatovány zákonné povinnosti. Další posuzování záměru dle zákona není
požadováno.
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí
Se záměrem souhlasí za těchto podmínek:
- Během výstavby a provozování záměru budou dodržena opatření uvedená v části D.IV
předloženého oznámení
- Výstavbou ani provozem stavby nebude narušena údolní niva Brtnice ani říčka samotná,
které jsou obě významnými krajinnými prvky „ex lege“.
- V dalším stupni PD budou v případě potřeby stanovena konkrétní opatření k ochraně
dřevin, které se nacházejí po obvodu bývalé sklárny a mohly by být technickým řešením
přestavby případně dotčeny.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Se záměrem souhlasí za splnění níže uvedené podmínky:
V rámci zkušebního provozu bude provedeno kontrolní měření hluku z provozu zařízení.
Kontrolní měření bude provedeno při plném provozu zařízení. Měřící místa a metodika
měření budou před zahájením měření odsouhlaseny KHS Kraje Vysočina. Protokol
z kontrolního měření bude KHS předložen před zahájením řízení do uvedení stavby do
trvalého provozu.
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Krajský úřad kraje Vysočina, OŽP
Z hlediska odpadového není připomínek. Upozorňuje, že dle § 14 odst.1 zákona o odpadech,lze
toto zařízení provozovat pouze na základě rozhodnutí příslušného krajského úřadu,
odboru životního prostředí a s jeho provozním řádem. Účastníkem řízení o vydání výše
uvedeného souhlasu k provozování tohoto zařízení a s jeho prvozním řádem je obec, na
jejímž území má být zařízení (provozovna) provozováno – viz. § 14, odst. 7 zákona o
odpadech.
Vypořádání: Podmínky jsou součástí závěru zjišťovacího řízení.
Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení nebo obecně prospěšné společnosti ve smyslu §
23 odst. 9 zákona nebylo v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí uplatněno.

ZÁVĚR:
Předložený záměr naplňuje dikci § 4, odst.1písm. c) uvedeného v příloze 1. zákona v kategorii
II., bod 10.1. Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení
k fyzikálně – chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.
Proto bylo Krajským úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení,
jehož cílem bylo zjištění zda tento záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení dle § 7 zákona provedeného dle zásad uvedených v příloze
č.2.zákona dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
Zařízení pro výkup a úpravu šrotu Brodce u Kněžic
nebude posuzován podle zákona
Záměr byl posouzen na základě obdržených vyjádření s ohledem na jeho charakteristiku,
umístění a s přihlédnutím k předpokládaným vlivům záměru na obyvatelstvo, veřejné zdraví a
životní prostředí.
Podmínky zjišťovacího řízení:
1. Doplnění odpadu kat.č. 160121 „N“ – nebezpečné součástky (např. znečištěná pryž).
2. Výstavbou ani provozem stavby nebude narušena údolní niva Brtnice ani říčka samotná,
které jsou obě významnými krajinnými prvky „ex lege“.
3. V dalším stupni PD budou v případě potřeby stanovena konkrétní opatření k ochraně
dřevin, které se nacházejí po obvodu bývalé sklárny a mohly by být technickým řešením
přestavby případně dotčeny.
4. V rámci zkušebního provozu bude provedeno kontrolní měření hluku z provozu zařízení.
Kontrolní měření bude provedeno při plném provozu zařízení. Měřící místa a metodika
měření budou před zahájením měření odsouhlaseny KHS Kraje Vysočina. Protokol
z kontrolního měření bude KHS předložen před zahájením řízení do uvedení stavby do
trvalého provozu.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů, 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.
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Obec Kněžice jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č.
100/2001 Sb. 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. Současně obec Kněžice žádáme o
neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

otisk razítka

Ing.Lenka Vávrová
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník:
Na dodejku:
Oznamovatel (včetně kopií vyjádření):
1.
Miroslav Mikulčík, Horní Město 566, 588 32 Brtnice
Datovou schránkou:
Dotčené územní samosprávné celky:
2.
Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu – zde
3.
Obec Kněžice, Kněžice 1, 675 29 Kněžice u Třebíče
Dotčené správní úřady dle § 6 odst. 4:
4.
Krajský úřad kraje Vysočina - zde
5.
KHS kraje Vysočina, ÚP Jihlava, Vrchlického 57, 587 25 JIHLAVA
6.
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo nám. 1, 586 28 JIHLAVA
7.
ČIŽP OI, Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 02 HAVLÍČKUV BROD
8.
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Na vědomí:
9.
Městský úřad Brtnice, odbor výstavby, nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice
10.
Magistrát města Jihlavy, OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28 JIHLAVA
11.
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO
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