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
7. 2. 2011

Číslo jednací / sp.zn.
KUJI 22308/2011 OŽP
OZP 239/2011 Kří-9

Vyřizuje/telefon
Ing. Milan Křížek / 564 602 526
krizek.m@kr-vysocina.cz

V Jihlavě dne
18. 3. 2011

Posuzování vlivů na životní prostředí – 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: „Stavební úpravy areálu Technických služeb VM pro recyklační a sběrný dvůr ve
Velkém Meziříčí“
Kapacita (rozsah) záměru:

Charakter záměru:

Umístění:

kraj:

Zařízení slouží pro sběr ostatních a velkoobjemových odpadů
kategorie“O“, nebezpečných odpadů kategorie „N“ a ke
zpětnému odběru vybraných druhů elektrozařízení. Recyklační
dvůr je projektován na kapacitu nad 10 t. Plocha sběrného dvora
je 1 773 m2, zastavěná plocha budovy „E“ – sklad nebezpečného
odpadu 131,1 m2.

Charakterem záměru je změna užívání bývalého výrobního areálu firmy
Agados a vybudování zde recyklační a sběrný dvůr. Stavební úpravy
spočívají v rekonstrukci a úpravách volných zpevněných ploch,
kanalizace a oplocení. Dále bude provedena oprava stávající skladové
haly a instalace nové kancelářské buňky. Na volné ploše budou
umístěny typové kontejnery a tzv. E-domek pro skladování vybraných
odpadů.
Vysočina

obec:

Velké Meziříčí

kat. území:

Velké Meziříčí

Zahájení:

v průběhu roku 2011

Dokončení:

v průběhu roku 2011

Oznamovatel:

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

IČ:

00295671

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

ZÁVĚR:
Záměr „Stavební úpravy areálu Technických služeb VM pro recyklační a sběrný dvůr ve Velkém
Meziříčí.“ naplňuje dikci bodu 10.1 – Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání
nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo
odstraňování ostatních odpadů, pro záměry kategorie II. v příloze č.1 zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 došel
příslušný úřad k závěru, že záměr
„Stavební úpravy areálu Technických služeb VM pro recyklační a sběrný dvůr ve Velkém
Meziříčí“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
-

Respektovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů uvedených v bodu D.IV. oznámení EIA.
Během přestavby i během provozu bude se vznikajícími odpady nakládáno v souladu se
zákonem o odpadech, z odpadů budou přednostně tříděny využitelné odpady.
Provozovatel pracuje havarijní plán v souladu s vyhláškou č. 450/2005Sb. a tento nechat
schválit příslušným vodoprávním úřadem.
Během stavby i během provozu bude s veškerými odpady nakládáno v souladu s platnou
legislativou na úseku odpadového hospodářství a to i s přebytečnou zeminou, hlušinou a
kamením a stavebními a demoličními odpady.

ODŮVODNĚNÍ:
Krajský úřad kraje Vysočina odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad) obdržel dne
8.2.2011 oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 na záměr „Stavební úpravy areálu
Technických služeb VM pro recyklační a sběrný dvůr ve Velkém Meziříčí“. Dne 16. 2. 2011 bylo
sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, 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. Krajský úřad vzal v úvahu všechna vyjádření, která
obdržel a vydal výše uvedený závěr.
SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
K oznámení na výše uvedený záměr, který v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.
zpracoval Ing. Pavel Cetl, držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí, obdržel
krajský úřad vyjádření těchto subjektů :
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ú.p. Žďár nad Sázavou ze
dne 8.3.2011
Dokumentace, předložená v rámci zahájení zjišťovacího řízení na posouzení záměru umístění
stavby je z hlediska zájmu na ochranu veřejného zdraví dostačující a záměr není nutno dále
posuzovat ve smyslu zák. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí:
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Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, ze dne 9.3.2011
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
K předloženému oznámení záměru „Stavební úpravy TS VM pro recyklační a sběrný dvůr Velké
Meziříčí“ nemáme významnějších připomínek. Na str. 17 v tabulce – Seznam odpadů kategorie
ostatní, se kterými bude v zařízení nakládáno je uvedeno katalogové číslo odpadu 190108 –
textil. Toto katalogové číslo dle Katalogu odpadů vyhl. č. 381/2001 Sb. neexistuje. Dále inspekce
doporučuje zvážit předávání odpadu katalogového čísla 200110 – oděvy a 200111 – textilní
materiál na skládku. Tento odpad je možné využít, v případě uspokojivé kvality, např. při výrobě
čisticích hadrů, tedy ho předat firmě zabývající se touto činností. Dále může ještě sloužit k
dalšímu upotřebení např. v charitativních organizacích. Ve výčtu využitelných odpadů, které
bude možné na SD předávat, nejsou uvedeny biologicky rozložitelné odpady. Nepožadujeme
pokračování procesu EIA.
Stanovisko oddělení ochrany vod:
K předloženému záměru „Stavební úpravy TS VM pro recyklační a sběrný dvůr Velké Meziříčí“
nemáme připomínky. Vzhledem k tomu, že v areálu budou skladovány závadné látky jak v
kapalném tak v pevném stavu ve větším rozsahu podle § 39 odst. 2 zákona č. 254/2001
Sb.(vodní zákon), upozorňujeme provozovatele na povinnost zpracovat havarijní plán v souladu
s vyhláškou č. 450/2005Sb. a tento nechat schválit příslušným vodoprávním úřadem.
Nepožadujeme pokračování procesu EIA.
Stanovisko oddělení ochrany ovzduší:
K předloženému záměru „Stavební úpravy TS VM pro recyklační a sběrný dvůr Velké Meziříčí“
nemáme připomínky. Realizací stavebních úprav nevznikne žádný nový zdroj znečišťování
ovzduší. Vliv automobilové dopravy na kvalitu ovzduší v průběhu výstavby a následně při
provozu sběrného dvora se nejeví jako příliš významný. Nepožadujeme v pokračování procesu
EIA.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
Záměr je situován do stávajícího průmyslového areálu, kde budou využity prostory ve stávajících
budovách a zpevněné volné plochy. V areálu není registrován výskyt zvláště chráněného druhu
rostlin nebo živočichů. V posuzovaném areálu se žádné prvky ÚSES nenacházejí, a to ani na
lokální, ani na regionální úrovni. Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném
území. Záměr nebude mít vliv na krajinný ráz. Z výše uvedených důvodů nemá oddělení
ochrany k předloženému záměru připomínky, a nepožaduje pokračování v procesu EDIA.

Městský úřad Velké Meziříčí, OŽP, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí ze dne 23.2.2011
1. Ochrana ovzduší
Ke zpracovanému oznámení záměru „Stavební úpravy TS VM pro recyklační
Velké Meziříčí“ nemáme připomínek. Nepožadujeme, aby byl tento záměr dále
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
2. Ochrana přírody a krajiny
Ke zpracovanému oznámení záměru „Stavební úpravy TS VM pro recyklační
Velké Meziříčí“ nemáme připomínek. Nepožadujeme, aby byl tento záměr dále
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
3. Odpadové hospodářství
Ke zpracovanému oznámení záměru „Stavební úpravy TS VM pro recyklační
Velké Meziříčí“ nemáme připomínek. Nepožadujeme, aby byl tento záměr dále
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
4. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa
Ke zpracovanému oznámení záměru „Stavební úpravy TS VM pro recyklační
Velké Meziříčí“ nemáme připomínek. Nepožadujeme, aby byl tento záměr dále
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
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5. Ochrana zemědělského půdního fondu
Ke zpracovanému oznámení záměru „Stavební úpravy TS VM pro recyklační
Velké Meziříčí“ nemáme připomínek. Nepožadujeme, aby byl tento záměr dále
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
6. Vodní hospodářství
Ke zpracovanému oznámení záměru „Stavební úpravy TS VM pro recyklační
Velké Meziříčí“ nemáme připomínek. Nepožadujeme, aby byl tento záměr dále
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

a sběrný dvůr
posuzován dle
a sběrný dvůr
posuzován dle

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona,
zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci:
Jedná o záměr, který bude realizován do stávajícího průmyslového areálu bývalého podniku
AGADOS, kde budou využity prostory ve stávajících budovách a zpevněné volné plochy.
Závažnosti vlivů:
Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených
správních úřadů jsou řešena podmínkami závěru zjišťovacího řízení.
Vyjádření veřejnosti a občanských sdružení nebylo obdrženo.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření.

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 závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese
http://www.cenia.cz/eia
Město Velké Meziříčí jako dotčený územně 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).
Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Současně žádáme Město Velké Meziříčí o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této
informace krajskému úřadu.

Ing. Milan Křížek
úředník odboru životního prostředí

Číslo jednací: KUJI 22308/2011 OŽP

Číslo stránky

4

Příloha - oznámení záměru
Rozdělovník:

Dotčené územní samosprávné celky + oznamovatel
Příloha – 1ks oznámení záměru (dodejkou)
1) Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Dotčené územní samosprávné celky
2) Kraj Vysočina, zastoupený odb. životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina – zde
Dotčené správní úřady (DS)
3) Krajský úřad kraje Vysočina – zde
4) Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
5) Česká inspekce životního prostředí,oblastní inspektorát, Bělohradská 3304, 580 01 H.Brod
6) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01
Na vědomí dle § 6 odst. 3 zákona (DS)
7) Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Na vědomí (DS)
8) Městský úřad odbor výstavby, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
9) Městský úřad, OŽP, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
10) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
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