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 107075/2011/OZP/Fr

Mgr. Fryš/564 602 504

27.12.2011

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:

Plocha pro autovraky ve sběrně odpadů OPAMETAL s.r.o.,
Jemnice

Kapacita (rozsah) záměru:

200 t/rok autovraků (po realizaci záměru bude nová kapacita
sběrny 10 000 t/rok odpadů kat. O, 300 t/rok odpadů kat. N,
skladování max. 500 t železného šrotu)

Charakter záměru:

Doplnění stávající sběrny kovů a jiných využitelných odpadů o
plochu pro sběr autovraků (odstavná betonová plocha o
rozměrech 9x6 m s epoxidovým nátěrem odolávajícím
ropným látkám, vyspádovaná do sběrné jímky na možné
úkapy o celkovém objemu 20 l). Komunikační napojení bude
z ulice Znojemská. Dle příslušného stavebního úřadu je
uvedený záměr v souladu se schváleným územním plánem
města Jemnice.

Umístění:

kraj:

Vysočina

obec:

Jemnice

kat. území:

Jemnice

Zahájení:

listopad 2011 předpoklad (vybudování plochy)

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

Dokončení:

prosinec 2011 předpoklad (zahájení provozu)

Oznamovatel:

OPAMETAL s.r.o., Dobšická 3661/26, 669 02 ZNOJMO

IČ:

25839951

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracovala Ing.
Pavla Žídková (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:
Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina z 14.12.2011 (odpadové
hospodářství)
Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina z 2.12.2011 (ochrana přírody)
Odboru životního prostředí Městského úřadu Moravské Budějovice z 13.12.2011
Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP Třebíč z 13.12.2011
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 12.12.2011
Povodí Moravy, s.p. z 29.11.2011
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina (odpadové hospodářství) nemá
připomínek. Informuje o potřebě dodržet postupy dané stavebním zákonem, zákonem o
odpadech a jejich prováděcími předpisy.
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina (ochrana přírody) uvádí, že záměr
nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti.
Odbor životního prostředí Městského úřadu Moravské Budějovice nemá připomínky a
nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Upozorňuje však na nemožnost realizace
záměru v uváděných termínech, dále na nejisté fungování železnice a blízký registrovaný
významný krajinný prvek – zámecký park.
Předpokládané termíny výstavby a zahájení provozu jsou uvedeny v oznámení, které bylo
zpracováno v říjnu 2011 a na krajský úřad bylo předloženo 21.11.2011. Sběrna je napojena
na železnici (v oznámení je uvedeno, že po železnici je odpad odvážen jednou za 10 -15 dní
(1 vagón), přičemž těžiště dopravy je koncentrováno na komunikaci při ulici Znojemská, přímo
k zámeckému parku areálu sběrny nezasahuje (možné ovlivnění tohoto registrovaného
významného krajinného prvku příslušný orgán ochrany přírody nezmiňuje).
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Třebíč se záměrem souhlasí a sděluje, že
z hlediska vlivů na veřejné zdraví jej není nutné dále posuzovat dle zákona.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod nepožaduje
pokračování procesu EIA, dílčí připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.
Oddělení ochrany přírody s realizací záměru souhlasí a další pokračování procesu EIA
nepožaduje.
Oddělení ochrany vod nemá k předloženému záměru připomínek, pokračování procesu EIA
nepožaduje.
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Oddělení odpadového hospodářství uplatňuje připomínky, které se týkají plnění zákonných
povinností v oblasti odpadového hospodářství (zařazování odpadu podle Katalogu odpadů,
udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání odpadů v případě vypouštění náplní).
Pokračování procesu EIA nepožaduje.
Oddělení ochrany ovzduší nemá připomínky, pokračování procesu EIA nepožaduje.
Povodí Moravy, s.p. nemá z hlediska vlivu na životní prostředí k realizaci záměru připomínky.
ZÁVĚR:
Záměr „Plocha pro autovraky ve sběrně odpadů OPAMETAL s.r.o., Jemnice“ naplňuje dikci
bodu 10.1. kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání
nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo
odstraňování ostatních odpadů), 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 představující významnou změnu rozsahu výrobní plochy
bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr
„ Plocha pro autovraky ve sběrně odpadů OPAMETAL s.r.o., Jemnice “
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
-

Konstrukci plochy a její umístění a stavební provedení řešit v rámci změny využití
území.
Zpracovat provozní řád zařízení a předložit ho ke schválení krajskému úřadu.
Veškeré vzniklé i přijaté odpady průběžně odvážet oprávněnými osobami mimo
lokalitu, skladování provádět odpovídajícím způsobem na vhodně zabezpečených
plochách a ve vhodných prostředcích.
Zařízení provozovat v denních hodinách.
Udržovat v areálu pořádek, zejména ukládat odpady vykazující znečištění závadnými
látkami do kontejnerů, nikoliv na volnou plochu, neprodleně likvidovat všechny
případné úkapy závadných látek, nepřekračovat stanovenou výšku figury a množství
odpadů ve sběrně.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona,
zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci
Plocha bude řešena v rámci areálu stávající sběrny na jihovýchodním okraji města Jemnice
při ulici Znojemská. Dle územně plánovací dokumentace města Jemnice je záměr situován
v ploše průmyslové výroby a skladování.
Závažnosti vlivů
Při stávajícím provozu do areálu sběrny přijede cca deset osobních vozidel a jedno nákladní
vozidlo za den. Odvoz odpadů po silnici zajišťuje průměrně jedno nákladní vozidlo za dva dny.
Sběrem autovraků se zvýší doprava po ulici Znojemská do areálu sběrny o max. 4 vozidla za
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den. Celá sběrna bude stejně jako v současnosti v provozu v denních hodinách. U nejbližšího
chráněného prostoru vzdáleného cca 200 m se nepředpokládá zvýšení hlučnosti. Rovněž se
nepředpokládá, že v chráněných prostorech bude akusticky významná změna hlučnosti
z provozu areálu sběrny po realizaci záměru (sběr autovraků a jejich nakládání pomocí
hydraulické ruky). Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví se záměrem souhlasí. Významný
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti byl příslušným orgánem ochrany přírody vyloučen.
Autovraky nebudou na nově zřízené ploše nijak upravovány nebo demontovány (budou
převáženy do provozovny v Práčích). Výjimkou je stav autovraku, při němž by mohlo dojít
k úniku provozních kapalin (např. po autohavárii) – v takovém případě budou provozní
kapaliny vypuštěny do vhodných shromažďovacích prostředků a uloženy do nepropustného
kontejneru.
Byly zjišťovány a zvažovány potenciální vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a
provozu záměru včetně navržení opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví, které lze beze zbytku řešit v rámci následných řízení
vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, respektive složkových předpisů
v oblasti životního prostředí. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a
charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl
příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.
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.
Příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese
http://www.cenia.cz/eia (kód záměru VYS 575).
Město Jemnice 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 Jemnice žádáme o neprodlené
písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí

Číslo jednací: KUJI 107075/2011/OZP/Fr

Číslo stránky

4

Rozdělovník
Oznamovatel: (+ obdržená vyjádření)
1/ OPAMETAL s.r.o., Dobšická 3661/26, 669 02 ZNOJMO

(datová schránka)

Dotčené územní samosprávné celky:
2/ Město Jemnice, 675 31 JEMNICE

(datová schránka)

3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady:
4/ Krajský úřad Kraje Vysočina - zde
5/ Městský úřad Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
(datová schránka)
6/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Třebíč, Bráfova 31, 674 01 TŘEBÍČ
(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/ Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, nám. Míru 31, 676 02
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
(datová schránka)
10/ Městský úřad Jemnice, odbor výstavby a ŽP, Husova 103, 675 31 JEMNICE
(datová schránka)
11/ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO
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