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
23.2.2011

Číslo jednací / sp.zn.
KUJI 28670/2011
OZP 370/2011 Kří-8

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

V Jihlavě dne
8. 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: „Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou – základní technická vybavenost“
Kapacita (rozsah) záměru: Jedná se o novostavbu silnice II. třídy v délce 0,428 km, okružní
křižovatky, úrovňové křižovatky, dvou zastávek MHD, dvou polních cest
a chodníků, přeložky inženýrských sítí a odvodnění komunikace na
území, které je v územním plánu města Světlá nad Sázavou označeno
jako „průmyslová výroba“, „ochranná zeleň“, „silnice II. a III. třídy“,
„místní komunikace obslužné“ a „orná půda“.
Charakter záměru:

Umístění:

Záměr bude sloužit pro napojení areálu budoucí „Průmyslové zóny
Světlá nad Sázavou“ na veřejnou silniční síť, konkrétně na silnici II/150
Ledeč nad Sázavou – Havlíčkův Brod a současně jako nová přístupová
komunikace ke Středisku odpadového hospodářství Rozinov.

kraj:

Vysočina

obec:

Světlá nad Sázavou

kat. území:

Světlá nad Sázavou, Nová Ves u Světlé nad Sázavou

Zahájení:

2011

Dokončení:

2012

Oznamovatel:

Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad
Sázavou

IČ:

00268321

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 „Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou – základní technická vybavenost.“ naplňuje dikci
bodu 9.1 „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy
(záměry neuvedené v kategorii I)“, 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
„Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou – základní technická vybavenost“
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.
Během stavby i během provozu bude s veškerými odpady nakládáno v souladu s platnou
legislativou na úseku odpadového hospodářství. Pokud bude zemina a kamení
využívána na terénní úpravy mimo tuto stavbu, je nutné postupovat v souladu s
vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu, ve znění platných předpisů
V rámci následného projednávání umisťování jednotlivých průmyslových objektů (řízení
dle zák. 100/2001 Sb., případně územní řízení) na nově vzniklých plochách určených pro
průmyslovou výrobu, bude orgánu ochrany veřejného zdraví předloženo posouzení
stávající akustické situace v okolí průmyslové zóny města Světlá nad Sázavou (nejbližší
chráněné venkovní prostory staveb).
Ve fázi výstavby i provozu budou biologicky rozložitelné odpady (větve, keře) využívány
např. kompostovány. Tento odpad není možné ukládat na skládku komunálního odpadu.
V případě kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné získat rozhodnutí o povolení
kácení dřevin od příslušného orgánu ochrany přírody v souladu s ustanovením § 8
zákona č. 114/1992 Sb.
Ke stavbě je nezbytné předchozí vydání závazného stanoviska Městského úřadu Světlá
nad Sázavou, OŽP dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., protože vodní tok
(Rozinovský potok) je významným krajinným prvkem ze zákona.
Stavbou bude dotčeno přeložené otevřené koryto Rozinovského potoka. Jelikož mohou
být stavbou ovlivněny vodní poměry, je třeba získat souhlas ke stavbě podle § 17 odst. 1
písm. a) vodního zákona.

ODŮVODNĚNÍ:
Krajský úřad kraje Vysočina odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad) obdržel dne
25.2.2011 oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 na záměr „Průmyslová zóna Světlá nad
Sázavou – základní technická vybavenost“. Dne 8. 3. 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.
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SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
K oznámení na výše uvedený záměr, který v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.
zpracoval Ing. Mojmír Novotný, držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
posuzování vlivů na životní prostředí, obdržel krajský úřad vyjádření těchto subjektů :
Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 16.3.2011
K záměru jsme již vydali vyjádření správce povodí zn. 7730/2011e242eSe ze dne 03.01.2011. V
současné době je na našem pracovišti vyřizována žádost, která byla zaslaná zpracovatelem
dokumentace dopisem zn. 1/51/2011 ze dne 25.2.2011, o vydání stanoviska správce povodí a
vyjádření účastníka řízení k DUR akce (z 02/2011).
Dle výše uvedené DUR dojde v rámci stavby také k opevnění koryta potoka meči propustkem a
nádrží na Rozinovském potoce a k úpravě stávajícího výústního objektu do Sázavy.
Jako správce významného vodního toku Sázava, drobného vodního toku Rozinovský potok a
jako příslušný správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy podle
ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), nepovažujeme za nutné záměr „Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou — základní
technická vybavenost“ posoudit dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve
znění pozdějších předpisů.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ú.p. Havlíčkův Brod ze dne
23.3.2011
Po posouzení záměru z hlediska zdravotních rizik na obyvatelstvo a zhodnocení řešení
předloženého oznámení s požadavky legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví, dospěla
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina k tomuto závěru:
Dokumentace, předložená v rámci zahájení zjišťovacího řízení na posouzení záměru umístění
stavby „Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou – základní technická vybavenost“ je z hlediska
zájmu na ochranu veřejného zdraví dostačující a záměr není nutno dále posuzovat ve smyslu
zák. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za současného splnění níže uvedené
podmínky :
1. V rámci následného projednávání umisťování jednotlivých průmyslových objektů (řízení dle
zák. 100/2001 Sb., případně územní řízení) na nově vzniklých plochách určených pro
průmyslovou výrobu, bude orgánu ochrany veřejného zdraví předloženo posouzení stávající
akustické situace v okolí průmyslové zóny města Světlá nad Sázavou (nejbližší chráněné
venkovní prostory staveb).
Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, ze dne 25.3.2011
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
K předloženému záměru nemá oddělení odpadového hospodářství zásadní připomínky. Pouze
ve výčtu odpadů, které jsou v předloženém dokumentu uvedeny jako odpady vznikající ve fázi
výstavby a provozu požadujeme opravit uvedený příklad u odpadu kat.č. 200203 a to „větve,
keře“, neboť tento odpad není biologicky nerozložitelný a tedy ho nelze zařadit pod uvedené
katalogové číslo. Po podrcení nebo naštěpkování ho lze úspěšně kompostovat nebo využít v
odpadové bioplynové stanici. V žádném případě není možné tento odpad ukládat na skládku
komunálního odpadu.
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Stanovisko oddělení ochrany lesa:
K záměru „ Průmyslové zóny Světlá nad Sázavou “ nemá oddělení ochrany lesa žádné
připomínky, neboť se areál nebude dotýkat PUPFLu. Vzdálenost nejbližšího lesa překračuje
několikanásobně vzdálenost 50 m. Nepožaduji pokračování v procesu EIA.
Stanovisko oddělení ochrany ovzduší:
K předloženému záměru nejsou z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů /dále jen zákon o ovzduší/, žádné zásadní připomínky. Záměr řeší
výstavbu nové místní komunikace pro plánovanou průmyslovou zónu ve Světlé nad Sázavou,
včetně napojení na stávající veřejnou komunikaci II. třídy č.150. Jedná se tedy o liniový zdroj
znečišťování ovzduší, na niž se budou pohybovat mobilní zdroje znečišťování – automobily. Dle
§ 2 zákona o ovzduší nespadají mobilní zdroje znečišťování do působnosti zákona o ovzduší.
Stanovisko oddělení ochrany vod:
K předloženému záměru nejsou z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách žádné zásadní
připomínky. Záměr řeší výstavbu nové místní komunikace pro plánovanou průmyslovou zónu ve
Světlé nad Sázavou včetně napojení na stávající veřejnou komunikaci II. třídy č.150.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
Z poskytnuté dokumentace vyplývá, že se jedná o záměr napojení areálu budoucí průmyslové
zóny na veřejnou silniční síť. Ze skutečností uvedených v předložené dokumentaci by nemělo
dojít k negativnímu dotčení žádného prvku územního systému ekologické stability a nemělo by
rovněž být negativně ovlivněno žádné zvláště chráněné území ani přírodní park.
Záměrem by nemělo dojít s ohledem na jeho charakter ke změně krajinného rázu a dle
stanoviska krajského úřadu nebude mít záměr vliv na EVL ani ptačí oblast. Nelze předpokládat
ani zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. S ohledem na
možné kácení dřevin rostoucích mimo les inspekce upozorňuje na nutnost postupu v souladu s
ustanovením § 8 zákona č. 114/1992 Sb., tzn. vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin
příslušným orgánem ochrany přírody. Stejně tak v případě zásahu do významného krajinného
prvku vodního toku Rozinovského potoka je nezbytné předchozí vydání závazného stanoviska
příslušným orgánem ochrany přírody. S ohledem na uvedené skutečnosti inspekce za úsek
ochrany přírody nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.
Městský úřad Světlá nad Sázavou, OŽP, ze dne 29.3.2011
Sdělujeme, že z pohledu zájmů chráněných MÚ Světlá n/S, odborem životního prostředí není
nutné záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.
A/ Vyjádření vodoprávního úřadu podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění
pozdějších předpisů.
Stavbou bude dotčeno přeložené otevřené koryto Rozinovského potoka, které není přírodě
blízké. Jelikož mohou být stavbou ovlivněny vodní poměry, je třeba získat souhlas ke stavbě
podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.
B/ Vyjádření dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů.
Připomínky k dokumentaci orgánu odpadového hospodářství:
1. V dokumentaci na straně 15 a 16 je chybně uveden kód odpadu jiný biologicky nerozložitelný
odpad (keře a větve). Jedná se o biologicky rozložitelný odpad, který je nutné zařadit pod
správný kód a který nelze ukládat na skládku, jak je uvedeno v přehledu odpadů.
2. K využití zeminy a kamení v rámci výše uvedené stavby a případnému uložení na skládku
odpadů s odpovídajícím technickým zabezpečením nemáme připomínky. Pokud však bude
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zemina a kamení využívána na terénní úpravy mimo tuto stavbu, je nutné postupovat v souladu
s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu, ve znění platných předpisů.
C/ Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů .
Vodní tok (zde Rozinovský potok) je významným krajinným prvkem ze zákona, proto je třeba
získat ke stavbě závazné stanovisko zdejšího úřadu dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
K vlastnímu záměru nemáme připomínek.
D/ Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů.
Bez připomínek.
E/ Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů
Bez připomínek.

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 na jihovýchodním okraji města Světlá nad Sázavou na
území mezi Sklárnami CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o. a silnicí ve směru na Havlíčkův Brod a na
pozemcích jižně od tohoto podniku.
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.
Město Světlá nad Sázavou 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 Světlá nad Sázavou o neprodlené vyrozumění o dni vyvěšení této
informace krajskému úřadu a to písemně, prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailovou
zprávou (posta@kr-vysocina.cz).

Ing. Milan Křížek
úředník odboru životního prostředí
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Rozdělovník:
Dotčený územní samosprávný celek, oznamovatel
Příloha – 1ks oznámení záměru (dodejkou)
1) Město Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Dotčený územní samosprávný celek (DS)
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 Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
5) Česká inspekce životního prostředí,oblastní inspektorát, Bělohradská 3304, 580 01 H.Brod
6) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP H.Brod, Rozkošská č.p.233, 580 01 H. Brod
Na vědomí dle § 6 odst. 3 zákona (DS)
7) Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Na vědomí (DS)
8) Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, nám.
Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
9) Městský úřad Světlá nad Sázavou, OŽP, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
10) Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha
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